
وزارة التعليم العايل

  جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

  املعهد العايل للقضاء

  قسم الفقه املقارن

  

  

  اليسري مغتفر يف البيوعالتطبيقات الفقهية لقاعدة

  

  حبث تكميلي مقدم لنيل درجة املاجستري بقسم الفقه املقارن

  :إعداد الطالب 

  هاكيا بن حممد كانوريتش

  :ي اإلشراف العلم

  يوسف بن عبد اهللا الشبيلي/ فضيلة الشيخ الدكتور 

  العام الدراسي

  هـ ١٤٢٩-١٤٢٨

  

  وصف البحث

  .التطبيقات الفقهية لقاعدة اليسري مغتفر يف البيوع: عنوان البحث

  .حبث تكميلي مقدم لنيل درجة املاجستري: نوعه

  .قسم الفقه املقارن، لعايل للقضاءاملعهد ا، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية: اجلهة العلمية

  .هاكيا بن حممد كانوريتش: إعداد

  .يوسف بن عبد اهللا الشبيلي: فضيلة الشيخ الدكتور: اإلشراف العلمي

  .هـ١٤٢٨/١٤٢٩: العام الدراسي

  .١٦٨: عدد الصفحات

  :حمتوى البحث



  :يتكون هذا البحث من مقدمة ومتهيد وأربعة فصول وخامتة وفهارس

  .وخطته، ومنهج البحث، والدراسات السابقة، وأسباب اختياره، دمة بيان أمهية املوضوعوحتتوي املق

، ويشتمل التمهيد على التعريف بالقاعدة الفقهية، وبيان أمهيتها والفرق بني القاعدة الفقهية واألصولية

، ليسري مغتفروالقواعد األخرى اليت هلا صلة بقاعدة ا، وبيان أصلها، والتعريف بقاعدة اليسري مغتفر

  .والتعريف بالبيوع

الفصل : وخصص الفصل األول لبيان تطبيقات القاعدة يف باب شروط البيع من خالل املسائل التالية

وتأخري رأس مال ، واشتراط أن يكون البيع بالتعاطي يف األشياء اليسرية، اليسري بني اإلجياب والقبول

والكلفة ، يب املميز بالبيع والشراء يف األشياء اليسريةوتصرف الص، السلم عن جملس العقد لزمن يسري

  .والتغري اليسري يف املبيع بعد رؤيته، واجلهالة يف املبيع أو مثنه، اليسرية يف التسليم

املفارقة اليسرية : وخصّص الفصل الثاين لبيان تطبيقات القاعدة يف باب اخليار من خالل املسائل التالية

، والغنب اليسري وأثره يف ثبوت اخليار، واجلائحة اليسرية وأثرها يف ثبوت اخليار، سوأثرها يف خيار ال

  .واالستعمال اليسري للمبيع وأثره يف سقوط خيار العيب

  

بيع املال : وذلك من خالل املسائل التالية، وأما الفصل الثالث ففيه بيان تطبيقات القاعدة يف باب الربا

، وبيع املال الربوي جبنسه ومع أحدمها يسري من غري جنسه، من جنسه الربوي بغري جنسه ومعه يسري

واملنفعة اليسرية يف ، واملفارقة اليسرية يف صرف النقود، والتفاضل اليسري يف مبادلة املال الربوي جبنسه

  .ربا القرض

الدواء املشتمل الغذاء و: من خالل املسائل التالية، ويف الفصل الرابع بيان للتطبيقات املعاصرة للقاعدة

، واملسابقات التجارية املشتملة على غرر يسري، واألسهم املشتملة على حمرم يسري، على حمرم يسري

وعقود الصيانة ، والضمان التجاري املشتمل على غرر يسري، وعقود التأمني املشتملة على غرر يسري

  .وبطاقات التخفيض املشتملة على غرر يسري، املشتملة على غرر يسري

  .وختم البحث ببيان أهم النتائج اليت توصل إليها الباحث

، وفهرس األعالم، وفهرس األحاديث واآلثار، فهرس اآليات القرآنية: وأتبع البحث بالفهارس اآلتية

  .وفهرس املوضوعات، وفهرس املصادر و املراجع

  

  مقدمة

 من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إن احلمد هللا، حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونستهديه، ونعوذ باهللا

من يهده اهللا فهو املهتدي، ومن يضللْ فلن جتد له ولياً مرشداً، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك 



  .وبعد، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله، صلى اهللا عليه، وعلى آله، وصحبه، ومن وااله، له

صلى اهللا عليه وسلم  -اً وتراثاً عظيماً أُخذ من مرياث النيب فإن علماء األمة اإلسالمية خلّفوا علماً غفري

 - ) ١(لذا قال رجل من املشركني لسلمان الفارسي، الذي علّمنا أمور الدين كلها كبريها وصغريها -

ولكثرة مؤلفات الفقهاء وكثرة ، )٣(»)٢!(علّمكم نبيكم كل شيء حىت اخلراءة«: -رضي اهللا عنه 

ومن أفضل ما يفيد يف مجع ، ال بد من تيسري الوصول إىل فهمها فهماً صحيحاًتفريعات املسائل كان 

إال أن ، القواعد الفقهية اليت حررت حتريراً علمياً دقيقاً يف العصور املتأخرة: شتات املسائل وضبط العلم

  كثرياً منها مل يلقِ عناية

__________  

صلى اهللا  - صحب النيب ، سابق الفرس إىل اإلسالم، أبو عبد اهللا الفارسي، هو سلمان ابن اإلسالم) ١(

له يف مسند . من عقالء الرجال وعبادهم ونبالئهم، كان لبيبا حازما. وخدمه وحدث عنه -عليه وسلم 

واختلف يف عمره اختالفا كثريا ، هـ باملدائن وقيل غري ذلك٣٣: مات سنة. بقي بن خملد ستون حديثا

، )٥٥٧-١/٥٠٥(، الذهيب، سري أعالم النبالء: ينظر. سنة ورجح الذهيب أنه عاش بضعا وسبعني

  ).٣/١٤١(، أمحد بن علي بن حجر العسقالين، واإلصابة يف متييز الصحابة

: ينظر. وأكثر الرواة يفتحون اخلاء: قال اخلطايب. التخلي والقعود للحاجة: اخلراءة بالكسر واملد) ٢(

  ).٢/١٧(، ابن األثري، النهاية يف غريب احلديث واألثر

لقد انا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمني أو أن نستنجي بأقل ، أجل: "ومتامه) ٣(

باب ، كتاب الطهارة) ١٢٩(ص ، أخرجه مسلم". من ثالثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم

  .-رضي اهللا عنه  -عن سلمان الفارسي ) ٢٦٢: (رقم احلديث، االستطابة

  
  

وهذا البحث إسهام يف بيان ، راز تطبيقاا لدى الفقهاء املتقدمني أو يف املسائل والنوازل املعاصرةبإب

  .تطبيقات قاعدة اليسري مغتفر يف البيوع

أم ، كالنجس اليسري، سواء أكان حسياً، )١(القليل الذي يشق التحرز منه: واملقصود باليسري هنا

، ويأيت تفصيل ذلك يف ثنايا البحث، كاملفارقة اليسرية، من الزمنأم جزءاً ، كاجلهالة اليسرية، معنوياً

  .وأسأل اهللا عز وجل اإلخالص والتوفيق

  :أمهية املوضوع

  :هلذا املوضوع أمهية بالغة وفيما يلي ما يربز أمهيته

  .القواعد الفقهية تضبط املسائل والفروع الفقهية

، وهذه القاعدة معمول ا يف املذاهب األربعة، تفركثرة املسائل والفروع اليت تتصل بقاعدة اليسري مغ

  .وهذا البحث جيمع شتاا وينظمها يف الفصول واملباحث حىت يعود على الباحث والقارئ بالفائدة



  .بيان يسر الشريعة اإلسالمية حيث يتسامح فيما يشق االحتراز منه

  :أسباب اختياره

  .دراستها فيما يتعلق بالعباداتإمتام البحث يف تطبيقات هذه القاعدة حيث سبقت 

  .التشجيع الذي لقيته من كثري من املشايخ الفضالء الذين طرحت عليهم املوضوع

وهذا ينمي القدرة على تطبيقها يف املسائل ، رجاء االستفادة من علم املتقدمني يف تطبيق هذه القاعدة

  .املعاصرة

  :الدراسات السابقة 

__________  

وخمتار الصحاح، زين الدين حممد بن أيب بكر ، )ي س ر(، مادة )٥/٢٩٥(، لسان العرب: ينظر) ١(

  ).١/٦٤٣(والقاموس احمليط، الفريوز آبادي، ، )٦٣٦(ص ، الرازي

  
  

وذُكر فيها أصل هذه ، ورد ذكر هذه القاعدة يف بعض الكتب اليت عنيت بالقواعد الفقهية عموماً

وبعض التفريعات عليها من غري حتليل فقهي ومن ، صلة اوالقواعد األخرى اليت هلا ، ومعناها، القاعدة

واملكتبة ، وقد راجعت قاعدة بيانات عمادة البحث العلمي جبامعة اإلمام، غري املقارنة بني املذاهب

ومل أقف على حبث تناول " امللك فهد الوطنية"ومكتبة ، "امللك فيصل"ومكتبة ، املركزية جبامعة اإلمام

إال أن ، "اليسري مغتفر"فقهية عدا حبثني باملعهد العايل للقضاء يف تطبيقات قاعدة  هذه القاعدة بدراسة

واآلخر يف الزكاة والصوم واحلج ، أحد البحثني اقتصر على تطبيقاا يف الطهارة والصالة واجلنائز

ليت وهذا البحث امتداد للبحثني السابقني حيث تناول املسائل من كتاب البيوع ا، فأكمال العبادات

  .جتمعها هذه القاعدة

  :أما البحثان املذكوران فهما

، التطبيقات الفقهية لقاعدة اليسري مغتفر يف كتاب الزكاة والصوم واحلج؛ لعبد اهللا بن سليمان العبيد

  .ه ١٤١٦عام ، لنيل الدرجة املاجستري –قسم الفقه املقارن  –وهو حبث مقدم للمعهد العايل للقضاء 

وهو ، لقاعدة اليسري مغتفر يف الطهارة والصالة واجلنائز؛ لعبد الرمحن بن أمحد اجلاسرالتطبيقات الفقهية 

  .ه ١٤١٧عام ، لنيل الدرجة املاجستري –قسم الفقه املقارن  –حبث مقدم للمعهد العايل للقضاء 

  :منهج البحث 

  :سوف أج بإذن اهللا يف حبثي املنهج اآليت 

  .ةأمجع املسائل اليت هلا صلة بالقاعد

  .أصور املسألة املراد حبثها تصويرا دقيقا قبل بيان حكمها؛ ليتضح املقصود من دراستها

  .إذا كانت املسألة من مواضع االتفاق فأذكر حكمها بدليله مع توثيق االتفاق من مظانه املعتربة



  :إذا كانت املسألة من مسائل اخلالف فأتبع اآليت

  .املسألة حمل خالف وبعضها حمل اتفاق أ ـ حترير حمل اخلالف إذا كانت بعض صور

ب ـ ذكر األقوال يف املسألة، وبيان من قال ا من أهل العلم، ويكون عرض اخلالف حسب 

  .االجتاهات الفقهية

  
  

ج ـ االقتصار على املذاهب الفقهية املعتربة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف 

  .ملسألة يف مذهب ما فأسلك فيها مسلك التخريجالصاحل، وإذا مل أقف على ا

  .د ـ توثيق األقوال من مصادرها األصلية

هـ استقصاء أدلة األقوال مع بيان وجه الداللة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات، و ما جياب به عنها 

  .وأذكر ذلك بعد الدليل مباشرة، إن كانت

  .ن وجدتوذكر مثرة اخلالف إ، و ـ الترجيح مع بيان سببه

  .االعتماد على أمهات املصادر واملراجع األصلية يف التحرير والتوثيق واجلمع والتخريج . ٤

  .التركيز على موضوع البحث وجتنب االستطراد. ٥

  .العناية بضرب األمثلة، خاصة الواقعية. ٦

  .جتنب ذكر األقوال الشاذة. ٧

  .ضحة بالبحثالعناية بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة وا. ٨

  .ترقيم اآليات وبيان سورها مضبوطة بالشكل. ٩

ختريج األحاديث من مصادرها األصلية وإثبات الكتاب والباب واجلزء والصفحة ، وبيان ما ذكره . ١٠

فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ  –إن مل تكن يف الصحيحني أو أحدمها  –أهل الشأن يف درجتها 

  .بتخرجيها منهما

  .واحلكم عليها، ثار من مصادرها األصليةختريج اآل. ١١

  .أو من كتب املصطلحات املعتمدة، التعريف باملصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه املصطلح. ١٢

  .توثيق املعاين من معاجم اللغة املعتمدة وتكون اإلحالة عليها باملادة واجلزء والصفحة. ١٣

مات الترقيم، ومنها عالمات التنصيص لآليات الكرمية العناية بقواعد اللغة العربية واإلمالء وعال. ١٤

ولألحاديث الشريفة ولآلثار وألقوال العلماء وأميز العالمات أو األقواس ليكون لكل منها عالمته 

  .اخلاصة

  .تكون اخلامتة متضمنة أهم النتائج والتوصيات. ١٥

خ الوفاة واملذهب العقدي أترجم لألعالم غري املشهورين بإجياز بذكر االسم والنسب وتاري. ١٦

  .وأهم مؤلفاته ومصادر ترمجته، والفقهي والعلم الذي اشتهر به



  

إذا ورد يف البحث ذكر أماكن أو قبائل أو فرق أو أشعار أو غري ذلك أعرف ا مع وضع فهارس . ١٧

  .هلا خاصة إن كان هلا من العدد ما يستدعي ذلك

  :وهي، عليها أتبع البحث بالفهارس الفنية املتعارف. ١٨

  .فهرس اآليات القرآنية

  .فهرس األحاديث و اآلثار

  .فهرس األعالم

  .فهرس املصادر و املراجع

  .فهرس املوضوعات

  :خطة البحث

  :وخامتة، وهي كاآليت، وأربعة فصول، ومتهيد، أما خطة البحث فتتكون من مقدمة

  املقدمة

وخطة ، ومنهج البحث، اسات السابقةوالدر، وأسباب اختياره، وحتتوي على بيان أمهية املوضوع

  .البحث

  التعريف مبفردات العنوان: التمهيد 

  :وفيه ثالثة مباحث

  .وأمهيتها، التعريف بالقاعدة الفقهية: املبحث األول

  :وفيه ثالثة مطالب

  .معىن القاعدة لغة واصطالحا: املطلب األول

  .أمهية القواعد الفقهية: املطلب الثاين

  .رق بني القاعدة الفقهية واألصوليةالف: املطلب الثالث

  .التعريف بقاعدة اليسري مغتفر: املبحث الثاين

  :وفيه ثالثة مطالب

  .معىن القاعدة: املطلب األول

  .أصلها: املطلب الثاين

  .القواعد األخرى اليت هلا صلة بقاعدة اليسري مغتفر: املطلب الثالث

  .التعريف بالبيوع: املبحث الثالث

  تطبيقات القاعدة يف باب شروط البيع: الفصل األول 

  :وفيه ثالثة مباحث

  .الصيغة وجملس العقد: املبحث األول



  :وفيه ثالثة مطالب

  .الفصل اليسري بني اإلجياب والقبول: املطلب األول

  .اشتراط أن يكون البيع بالتعاطي يف األشياء اليسرية: املطلب الثاين

  .لس العقد لزمن يسريتأخري رأس مال السلم عن جم: املطلب الثالث

  .العاقدان: املبحث الثاين

  :وفيه مطلبان

  .تصرف الصيب املميز بالبيع والشراء يف األشياء اليسرية: املطلب األول

  .الكلفة اليسرية يف التسليم: املطلب الثاين

  .املبيع: املبحث الثالث

  :وفيه مطلبان

  .اجلهالة يف املبيع أو مثنه: املطلب األول

  :فروعوفيه ثالثة 

  .بيع ما يكمن يف األرض: الفرع األول

  .بيع اجلزاف: الفرع الثاين

  .البيع بسعر السوق: الفرع الثالث

  
  

  .التغري اليسري يف املبيع بعد رؤيته: املطلب الثاين

  تطبيقات القاعدة يف باب اخليار: الفصل الثاين

  :وفيه أربعة مباحث

  .ار الساملفارقة اليسرية وأثرها يف خي: املبحث األول

  .اجلائحة اليسرية وأثرها يف ثبوت اخليار: املبحث الثاين

  .الغنب اليسري وأثره يف ثبوت اخليار: املبحث الثالث

  .االستعمال اليسري للمبيع وأثره يف سقوط خيار العيب: املبحث الرابع

  تطبيقات القاعدة يف باب الربا: الفصل الثالث

  :وفيه مخسة مباحث

  .ع املال الربوي بغري جنسه ومعه يسري من جنسهبي: املبحث األول

  .بيع املال الربوي جبنسه ومع أحدمها يسري من غري جنسه: املبحث الثاين

  .التفاضل اليسري يف مبادلة املال الربوي جبنسه: املبحث الثالث

  .املفارقة اليسرية يف صرف النقود: املبحث الرابع



  .القرضاملنفعة اليسرية يف ربا : املبحث اخلامس

  التطبيقات املعاصرة للقاعدة: الفصل الرابع

  :وفيه سبعة مباحث

  .الغذاء والدواء املشتمل على حمرم يسري: املبحث األول

  .األسهم املشتملة على حمرم يسري: املبحث الثاين

  .املسابقات التجارية املشتملة على غرر يسري: املبحث الثالث

  .على غرر يسري عقود التأمني املشتملة: املبحث الرابع

  .الضمان التجاري املشتمل على غرر يسري: املبحث اخلامس

  .عقود الصيانة املشتملة على غرر يسري: املبحث السادس

  .بطاقات التخفيض املشتملة على غرر يسري: املبحث السابع

  اخلامتة

  .أهم نتائج البحث والتوصيات: وفيها

  الفهارس

  .فهرس اآليات القرآنية

  .واآلثار فهرس األحاديث

  .فهرس األعالم

  .فهرس املصادر و املراجع

  .فهرس املوضوعات

  
  

  التعريف مبفردات العنوان: التمهيد

  :وفيه ثالثة مباحث

  .التعريف بالقاعدة الفقهية، وأمهيتها: املبحث األول

  :وفيه ثالثة مطالب

  .معىن القاعدة لغة واصطالحا: املطلب األول

  .الفقهيةأمهية القواعد : املطلب الثاين

  .الفرق بني القاعدة الفقهية واألصولية: املطلب الثالث

  .التعريف بقاعدة اليسري مغتفر: املبحث الثاين

  :وفيه ثالثة مطالب

  .معىن القاعدة: املطلب األول



  .أصلها: املطلب الثاين

  .القواعد األخرى اليت هلا صلة بقاعدة اليسري مغتفر: املطلب الثالث

  .ريف بالبيوعالتع: املبحث الثالث

  .التعريف بالقاعدة الفقهية، وأمهيتها: املبحث األول

  :وفيه ثالثة مطالب

  .معىن القاعدة لغة واصطالحا: املطلب األول

  :معناها يف اللغة: أوال

القاف ): "١(قعد الرجل يقعد قعودا، قال ابن فارس: ، يقال)ق، ع، د(أصل القاعدة ومادا اللغوية 

رد منقاس ال خيلف، وهو يضاهي اجللوس وإن كان يتكلم يف مواضع ال يتكلم والعني والدال أصل مط

  ).٢"(فيها باجللوس

  :ومن معاين هذه املادة ما يلي

ذهبت إبلك : والعرب تدعو على الرجل فتقول حلبت قاعدا ومعناه، خالف القيام مبعىن اجللوس-

  .فصرت حتلب الغنم ألن حالب الغنم ال يكون إال قاعدا

  .أي ما حبسين، ال ما تقعدين عن ذلك األمر إال شغليق، حبس-

  .طفق وجعل، يقال قعد فالن يشتمين مبعىن طفق وجعل-

  .أي صارت، صار، يقال حدد شفرته حىت قعدت كأا حربة-

__________  

هو أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكرياء القزويين، املعروف بالرازي، كان إماماً يف علوم شىت، ) ١(

 ٣٠٩(اللغة فإنه أتقنها، وكان مقيماً مذان مث انتقل إىل الري فنسب إليها، تويف سنة  وخصوصاً

: ينظر. وغريها، حلية الفقهاء، امل يف اللغة، معجم مقاييس اللغة: من مؤلفاته. ، وقيل غري ذلك.)هـ

  ).١٧/١٠٣(، وسري أعالم النبالء، )١/١١٨(، أبو بكر بن خلكان، وفيات األعيان

  ).ق ع د(مادة ، )٥/١٠٨(معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، ) ٢(

  
  

إِذْ يتلَقَّى الْمتلَقِّيان عنِ الْيمنيِ وعنِ الشمالِ قَعيد { : ويأيت القعيد مبعىن مصاحب وحفيظ، قال اهللا تعاىل-

)١(} ) ١٧.(  

إِذْ يرفَع إِبراهيم الْقَواعد من و{ : والقاعدة أساس، وكل أساس لشيء فهو قاعدة له، قال اهللا تعاىل-

أي أسسها، وقواعد اهلودج خشبات أربع معترضة يف أسفله تركب عيدان ، )٢(} الْبيت وإِسماعيلُ 

  ).٣(اهلودج فيها، وقواعد السحاب أصوهلا املعترضة يف آفاق السماء شبهت بقواعد البناء

وأقرب هذه املعاين املذكورة إىل . عىن واحد هو االستقرار والثباتوأرجع بعض العلماء هذه املعاين إىل م



  ).٤(املراد هو أن القاعدة تعين األساس نظرا البتناء األحكام عليها، كابتناء اجلدران على األساس

  :معناها يف االصطالح: ثانيا

  :تعريف القاعدة يف االصطالح العام

علماء مع مراعاة التنوع من غري استقصاء، إذ الغرض فهم سأورد أوال مجلة من التعريفات اليت ذكرها ال

  .املراد، مث أشري إىل بعض ما يالحظ عليها

__________  

  ).١٧(اآلية ، سورة ق) ١(

  ).١٢٧(اآلية ، سورة البقرة) ٢(

ابن ، ولسان العرب، )ع ق د(باب ، )١/١٣٧(األزهري، ، ذيب اللغة: ذُكرت هذه املعاين يف) ٣(

  ).ق ع د(مادة ، )٣/٣٥٧(منظور، 

  ).١٥(ص ، القواعد الفقهية، فضيلة الشيخ الدكتور يعقوب الباحسني، حفظه اهللا: ينظر) ٤(

  
  

  ).٢"(القضايا الكلية: القواعد): "١(قال صدر الشريعة.١

  ).٤"(القاعدة حكم كلي ينطبق على جزئياته ليتعرف أحكامها منه): "٣(قال التفتازاين.٢

__________  

اهللا بن مسعود بن حممود بن أمحد بن عبيد اهللا البخاري، احملبويب، احلنفي، صدر الشريعة  هو عبيد) ١(

فقيه، أصويل، جديل، حمدث، مفسر، حنوي، لغوي، أديب، بياين، متكلم، ، من أئمة احلنفية. األصغر

عاين والوشاح يف امل، شرح وقاية الرواية يف مسائل اهلداية: من تصانيفه. هـ٧٤٧كان حيا . منطقي

معجم : ينظر. والبيان، وتعديل العلوم يف الكالم، والتوضيح يف حل غوامض التنقيح يف أصول الفقه

خري الدين بن حممود ، واألعالم، )٦/٢٤٦(، عمر رضا كحالة، تراجم مصنفي الكتب العربية-املؤلفني

  ).٤/١٩٧(، الزركلي الدمشقي

  ).١/٣٥(ل الفقه، التفتازاين، شرح التلويح على التوضيح ملنت التنقيح يف أصو) ٢(

عامل مشارك يف النحو والتصريف ، هو مسعود بن عمر بن عبد اهللا التفتازاين امللقب بسعد الدين) ٣(

. هـ٧٩١: سنة، ولد بتفتازان، وتويف بسمرقند. واملعاين والبيان والفقه واألصول واملنطق وغري ذلك

اين والبيان، وحاشية على الكشاف للزخمشري يف شرح تلخيص املفتاح يف املع: من تصانيفه الكثرية

ابن ، الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة: ينظر. التفسري، والتهذيب يف املنطق، واملقاصد يف علم الكالم

  ).١/٢٧٠(، واألعالم للزركلي، )١٢/٢٢٨( ، ومعجم املؤلفني، )٦/١١٢(، حجر

  ).١/٢٠(التلويح، ) ٤(

  
  



  ).٢"(قضية كلية منطبقة على مجيع جزئياا: "بقوله )١(وعرفها اجلرجاين.٣

  ).٤"(القاعدة قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئياا): "٣(وقال جالل الدين احمللي.٤

  ).٦"(صور كلية تنطبق كل واحدة منها على جزئياا اليت حتتها): "٥(وقال ابن النجار.٥

__________  

اجلرجاين، احلسيين، احلنفي، ويعرف بالسيد الشريف عامل، هو أبو احلسن علي بن حممد بن علي ) ١(

من . وقيل غري ذلك. هـ ٨١٦: ولد جبرجان، وتويف بشرياز سنة. حكيم، مشارك يف أنواع من العلوم

حاشية على شرح التنقيح للتفتازاين يف األصول، شرح التذكرة النصريية يف اهليئة، : تصانيفه الكثرية

ابن العماد ، شذرات الذهب: ينظر. ي، وزادت مصنفاته على مخسني مصنفاحاشية على تفسري البيضاو

  ).٢/١١٥(، واألعالم للزركلي، )٧/٢١٦(، ومعجم املؤلفني، )٥/٢٩٨(، عبد احلي العكري

  ).١/٢١٩(التعريفات، اجلرجاين، باب القاف، ) ٢(

مفسر، فقيه، ، جبالل الدين هو حممد بن أمحد بن حممد بن إبراهيم احمللي، املصري، الشافعي امللقب) ٣(

خمتصر التنبيه للشريازي يف : من تصانيفه. هـ ٨٦٤متكلم، أصويل، حنوي، منطقي، وتويف مستهل سنة 

فروع الفقه الشافعي، وشرح مجع اجلوامع للسبكي يف أصول الفقه، وتفسري القرآن باالشتراك مع جالل 

، ومعجم املؤلفني، )٥/٣٣٣(، م للزركليواألعال، )٩/٤٤٧(، شذرات الذهب: ينظر. الدين السيوطي

)٣/٤٠.(  

  ).١/٣٢(شرح اجلالل احمللي على مجع اجلوامع حباشية العطار، ) ٤(

فقيه ، هو أبو بكر حممد بن أمحد بن عبد العزيز الفتوحي، تقي الدين أبو البقاء، الشهري بابن النجار) ٥(

منتهى اإلرادات يف مجع املقنع مع : تهمن مؤلفا. هـ ٩٧٢: تويف سنة. كان من القضاة، حنبلي مصري

، ومعجم املؤلفني، )٦/٦(، واألعالم للزركلي، )١٠/٥٧١(، شذرات الذهب: ينظر. التنقيح وزيادات

)٨/٢٧٦.(  

القواعد الفقهية لفضيلة : ، وللتوسع ينظر)١٣(ص ، شرح الكوكب املنري، ابن النجار الفتوحي) ٦(

  ).٣١-١٩(الشيخ الدكتور يعقوب الباحسني، ص 

  
  

يظهر من هذه التعريفات التنوع يف التعبري عن جنس املعرف، فإم عربوا عنه باحلكم، والقضية، 

  ).١(والتعبري بالقضية أوىل؛ لتناوهلا مجيع أركان املعرف على وجه احلقيقة. والصورة

كافة ويلحظ يف التعريفات السابقة أن القاعدة توصف بالكلية ويقصد بذلك أا حمكوم فيها على 

، وهذه "تنطبق على مجيع جزئياا لتعرف أحكامها منها: "أفرادها، ويؤكد ذلك كثري من العلماء بقوهلم

الزيادة من مثرات القاعدة وهي عملية التخريج اليت يقوم ا اتهد، ومثرة الشيء ليس جزءا من حقيقته 

  .إال أن يف ذكرها زيادة البيان واإليضاح



ة يف املعىن وإن اختلفت عباراا حيث تفيد مجيعها أن القاعدة قضية كلية يفهم وهذه التعريفات متقارب

وهذه التعريفات عامة يف مجيع العلوم، فإن لكل علم . منها أحكام اجلزئيات املندرجة حتت موضوعها

قواعد، فهناك قواعد أصولية وحنوية وقانونية وغريها، فالقاعدة عند اجلميع هي أمر كلي ينطبق على 

  ).٢"(األمر للوجوب: "، وقول األصوليني"الفاعل مرفوع: "يع جزئياته، كقول النحاةمج

  :تعريف القاعدة الفقهية

سبق بيان معىن القاعدة يف اللغة واالصطالح العام ولتوضيح معناها يف اصطالح الفقهاء أشري أوالً إىل 

  :معاين كلمة الفقه يف اللغة واالصطالح

  :تعريف الفقه

  : اللغة مبعان خمتلفة، ومنهايرد الفقه يف

  ).٣(} ليتفَقَّهوا في الدينِ { : الفهم، يقال أويت فالن فقهاً يف الدين أي فهماً فيه، قال اهللا عز وجل -

  .أي عامل العرب، العلم، يقال فقيه العرب -

  .أي الفطنة، شهدت عليك بالفقه: الفطنة، يقال -

  ).٤(يادته وشرفه وفضله على سائر أنواع العلموغلب إطالق الفقه على علم الدين لس

__________  

  ).٣٣(القواعد الفقهية، الباحسني، ص : ينظر) ١(

  ).٤١(الندوي ص ، والقواعد الفقهية، )٣٧-٣٣(ص ، ينظر املرجع السابق) ٢(

  ).١٢٢(اآلية ، سورة التوبة) ٣(

  ).؟ف ق (مادة ، )١٣/٥٢٢(، لسان العرب) ٤(

  
  

  ).١"(العلم باألحكام الشرعية العملية املكتسب من أدلتها التفصيلية: "حوالفقه يف االصطال

  :تعريف القاعدة يف اصطالح الفقهاء

  :تنوعت تعريفات القاعدة عند الفقهاء ويلي ذكر بعض تلك التعريفات مع بيان ما يرد عليها باإلجياز

سائر املعاين العقلية العامة، كل كلي أخص من األصول و): "٢(تعريف أيب عبد اهللا املقري املالكي.١

  ).٣"(وأعم من العقود ومجلة الضوابط الفقهية اخلاصة

  :ويرد على هذا التعريف

  .فيه إام وتعميم ال حيسن أن يكون يف احلدود -

  .ال يعرف القاعدة الفقهية مبعناها الواسع الذي يشمل القواعد بأقسامها ومراتبها -

املقري القاعدة الفقهية ال ميكن قياسه مبقياس حمدد متفق عليه حىت هذا القدر املتوسط الذي وصف به  -

  ).٤(تستقل به القاعدة الفقهية عن األصول العامة والضوابط اخلاصة



__________  

  .، وغريه من كتب األصول، فهذا أشهر تعريفات الفقه)١/١٨(التوضيح شرح التنقيح، : ينظر) ١(

باحث، من ، أمحد بن أيب بكر، القرشي التلمساين، الشهري باملقري هو أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن) ٢(

واحلقائق ، القواعد: من مصنفاته. ؟٧٥٨وفاته سنة ، من علماء املالكية، الفقهاء األدباء املتصوفني

، واألعالم للزركلي، مقدمة احملقق لكتاب القواعد للمقري: ينظر. وغريها، والرقائق والتحف والطرف

  ).١١/١٨١(، م املؤلفنيومعج). ٧/٣٧(

  ).١/٢١٢(القواعد، ) ٣(

صاحل بن ، ، وحماضرات يف القواعد الفقهي)٤٤-٤٠(القواعد الفقهية، الباحسني، ص : ينظر) ٤(

  ).١٧(محيد، ص 

  
  

  ).٢"(حكم أكثري ال كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها): "١(تعريف احلموي.٢

  :ويرد على هذا التعريف

  .لقاعدة بأا حكم وكان أوىل أن توصف بأا قضية كما مرأنه وصف ا -

ذكر يف التعريف ما يعد مثرة للقاعدة الفقهية وهو تعرف أحكام اجلزئيات منها، وهذا ليس جزءا من  -

  ).٣(حقيقة القاعدة فال ينبغي ذكره يف التعريف

وص موجزة دستورية أصول فقهية كلية يف نص"القواعد بأا ) ٤(عرف الدكتور مصطفى الزرقا.٣

  ).٥"(تتضمن أحكاما تشريعية عامة يف احلوادث اليت تدخل حتت موضوعها

  :ويرد على هذا التعريف

  ".نصوص دستورية: "فيه األلفاظ واملصطلحات اليت ال تفيد يف التعريف حتديدا وضبطا كقوله -

صياغتها لكن ال يف وصف النصوص الدستورية، فالقواعد وإن كانت موجزة يف " موجزة: "قوله -

  ).٦(يذكر هذا اللفظ يف التعريف ألنه ليس ركنا وال شرطا

__________  

، هو أبو العباس أمحد بن حممد مكي احلسيين احلموي املعروف بشهاب الدين، من علماء احلنفية) ١(

جنيم، غمز عيون البصائر يف شرح األشباه والنظائر البن : من كتبه. ؟١٠٩٨: تويف سنة، وتوىل اإلفتاء

ومعجم ، )١/٢٣٩(، األعالم للزركلي: ينظر. وغريها كثري، والدر النفيس، ونفحات القرب واالتصال

  ).٢/٩٣(، املؤلفني

  ).١/٥١(غمز عيون البصائر شرح األشباه والنظائر، ) ٢(

  ).٤٧-٤٤(أورد هذا االعتراض الشيخ الدكتور يعقوب الباحسني يف كتابه القواعد الفقهية، ص ) ٣(

. ؟١٤٢٠، تويف عام ؟١٣٢٢ولد حبلب عام ، عامل يف الشريعة والقانون، و مصطفى أمحد الزرقاه) ٤(



أحكام املرأة يف الفقه اإلسالمي، فقه املعاوضات، أحكام الوقف يف الفقه اإلسالمي، : من أهم مؤلفاته

، طفى الزرقامقدمة فتاوى مص: ينظر. حبوث وفتاوى فقهية معاصرة، املدخل الفقهي العام، االستصالح

  .ومنتديات التراث، )٣٦- ٢١(ص 

  ).٥٥٦: (، فقرة)٢/٩٤٧(، املدخل الفقهي، مصطفى الزرقا) ٥(

صاحل بن ، ، وحماضرات يف القواعد الفقهية)٤٩-٤٨(الباحسني، ص ، القواعد الفقهية: ينظر) ٦(

  ).٢٠(محيد، ص 

  
  

قضية كلية : "ة الفقهية بأاالقاعد، حفظه اهللا، عرف فضيلة الشيخ الدكتور يعقوب الباحسني. ٤

." قضية كلية فقهية جزئياا قضايا كلية فقهية"أو ، "شرعية عملية جزئياا قضايا كلية شرعية عملية

احتراز من القواعد القانونية واألحكام الفقهية )" شرعية عملية(جزئياا قضايا كلية فقهية "وأراد بقوله 

  )١.(اجلزئية

  :ويرد على التعريفني

  .دم إخراج الضابط الفقهيع -

  ).٢(يف الطرفني املعرف واملعرف به" فقهية"يلزم عليه الدور لورود كلمة  -

وهناك تعريفات أخرى لبعض املعاصرين ال ختلو عن املناقشة، وقل أن جتد تعريفا سلم من اعتراضات، 

  .لكن املقصود تقريب املعىن املراد إىل األذهان

للقاعدة الفقهية أن بعضهم وصفها بالكلية وبعضهم وصفها باألغلبية أو ونلحظ يف تعريفات أهل العلم 

األكثرية، فمن نظر إىل ما يرد على القواعد من املستثنيات وصفها باألكثرية ومن رأى أن القاعدة جيب 

أن تكون جامعة لكل فروعها التزم وصف الكلية، وما يذكر أنه مستثىن من القواعد اعتربه مما مل ينطبق 

ه شرط القاعدة أو وجد مانع مينع من دخوله حتت القاعدة فال يعد من املستثنيات لعدم دخوله يف علي

لو سلمنا بأن هناك مستثنيات فال نسلم أنه يقدح يف كلية القاعدة ألن ختلف : "القاعدة أصال، وقالوا

  ).٣"(ليةبعض جزئيات من مقتضى األمر الكلي ال خيرجه عن كونه كلياً إالّ يف الكليات العق

واملسلم عند اجلميع أن القاعدة الفقهية ال تكون كلية إالّ إذا توفرت الشروط وانتفت املوانع، وقد 

جرت العادة أالّ تذكر الشروط واملوانع يف نص القاعدة، فمن نظر إىل القاعدة جمردة عن الشروط 

كر يف نص القاعدة اعتربها واملوانع جزم بكوا أغلبية، ومن راعى تلك الشروط واملوانع وإن مل تذ

  .كلية

__________  

  ).٥٤(القواعد الفقهية، الباحسني، ص ) ١(

  ).٢٣-٢٢(صاحل بن محيد، ص ، حماضرات يف القواعد الفقهية: ينظر) ٢(



، وحماضرات يف القواعد الفقهية، صاحل بن )٤٧-٤٦(القواعد الفقهية، الباحسني، ص : ينظر) ٣(

  ).١٤-١٢(محيد، ص 

  
  

  أمهية القواعد الفقهية: لثايناملطلب ا

  :نبه العلماء على أمهية القواعد الفقهية وحاجة الفقيه إليها، ومن ذلك ما يلي

وهذه القواعد مهمة يف الفقه عظيمة النفع وبقدر اإلحاطة ا يعظم قدر الفقيه ): "١(قال القرايف

تنافس العلماء وتفاضل ويشرف، ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف، فيها 

الفضالء، وبرز القارح على اجلذع وحاز قصب السبق من فيها برع، ومن جعل خيرج الفروع 

باملناسبات اجلزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت وتزلزلت خواطره فيها 

وانتهى العمر ومل واضطربت، وضاقت نفسه لذلك وقنطت، واحتاج إىل حفظ اجلزئيات اليت ال تتناهى 

تقض نفسه من طلب مناها، ومن ضبط الفقه بقواعده استغىن عن حفظ أكثر اجلزئيات الندراجها يف 

  ).٢"(الكليات، واحتد عنده ما تناقض عند غريه وتناسب

__________  

هو أبو العباس أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن بن عبد اهللا الصهاجي األصل، البهنسي، املشهور ) ١(

؟، ٦٨٤: تويف سنة. لقرايف امللقب بشهاب الدين، فقيه، أصويل، مفسر، ومشارك يف علوم أخرىبا

الذخرية يف الفقه، وشرح التهذيب، وشرح حمصول فخر الدين الرازي، : من تصانيفه. ودفن بالقرافة

ابن ، ذهبالديباج امل: ينظر. والتنقيح يف أصول الفقه، وأنوار الربوق يف أنواع الفروع يف أصول الفقه

  ).١/٩٥(، واألعالم للزركلي، )١/١٥٨(، ومعجم املؤلفني، )١/٦٢(، فرحون

  ).٣-١/٢(، شهاب الدين القرايف، الفروق) ٢(

  
  

اعلم أن فن األشباه والنظائر فن عظيم، به يطلع على حقائق الفقه ومداركه، ). "١(وقال السيوطي

على اإلحلاق والتخريج، ومعرفة أحكام املسائل ومآخذه وأسراره، ويتمهر يف فهمه واستحضاره، ويقتدر 

: اليت ليست مبسطورة، واحلوادث والوقائع اليت ال تنقضي على ممر الزمان، وهلذا قال بعض أصحابنا

  ).٢"(الفقه معرفة النظائر

فهذه قواعد مهمة وفوائد مجة، تضبط للفقيه أصول املذهب، وتطلعه من ): "٣(وقال ابن رجب احلنبلي

وتنظم له منثور املسائل يف سلك واحد، وتقيد له الشوارد . ه على ما كان عنه قد تغيبمآخذ الفق

  ).٤"(وتقرب عليه كل متباعد

  :وحتقق دراسة القواعد الفقهية مجلة من الفوائد اليت تربز أمهية هذا العلم، وميكن إمجاهلا فيما يلي



ل إدراك الفروع وفهمها وحفظها تضبط الفروع الفقهية وجتمع شتاا حتت أصل واحد، وهذا يسه-

  .وينسق بني األحكام املتشاة ومينع التناقض الذي يقع فيه من ال حيسن إال اجلزئيات

__________  

، هو أبو الفضل عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد ابن سابق الدين اخلضريي السيوطي، جالل الدين) ١(

: تويف سنة. كتاب الكبري، والرسالة الصغريةمصنف، منها ال ٦٠٠له حنو ، إمام حافظ مؤرخ أديب

شذرات : ينظر. وغريها كثري، واالقتراح، األشباه والنظائر، اإلتقان يف علوم القرآن: من كتبه. ؟٩١١

  ).٥/١٢٨(، ومعجم املؤلفني، )٣/٣٠١(، واألعالم للزركلي، )١٠/٧٥(، الذهب

  ).٧(األشباه والنظائر، ص ) ٢(

ن بن شهاب الدين أمحد ابن رجب البغدادي مث الدمشقي احلنبلي املعروف هو أبو الفرج عبد الرمح) ٣(

وجامع ، االستخراج ألحكام اخلراج: من تصانيفه. ؟٧٩٥: وتويف سنة؟، ٧٠٦بابن رجب ولد سنة 

وفتح الباري ، وشرح جامع الصحيح للترمذي، والذيل على طبقات احلنبلية أليب يعلى، العلوم واحلكم

، شذرات الذهب: ينظر. و غريها، والقواعد الكربى يف الفروع، حيح للبخارييف شرح اجلامع الص

  ).٥/١١٨(، ومعجم املؤلفني، )٣/٢٩٥(، واألعالم للزركلي، )٨/٣٩٦(

  ).٢(ص ، القواعد يف الفقه اإلسالمي، احلافظ ابن رجب) ٤(

  
  

  .ستجدات والنوازلدراسة القواعد الفقهية تكون لدى الباحث ملكة فقهية مما يؤهله للنظر يف امل-

  .معرفة القواعد الفقهية تعني على فهم مقاصد الشريعة وأسرارها وأهدافها العامة-

دراسة القواعد الفقهية تسهل على غري املتخصصني يف علوم الشريعة اطالع على الفقه بروحه -

  .ومضمونه بأيسر طريق

فقهية وتوضح وجوه االختالف، وتفيد يف فهم القواعد واالشتغال ا يفيد يف املقارنة بني املذاهب ال-

  .ختريج الفروع على األصول

دراسة القواعد الفقهية تظهر مدى استيعاب الفقه اإلسالمي لألحكام، ومراعاته للحقوق والواجبات، -

  ).١(وتكشف عن حماسن هذا الدين وصالحيته لكل زمان ومكان

  .ألصوليةالفرق بني القاعدة الفقهية والقاعدة ا: املطلب الثالث

تشبه القاعدة الفقهية القاعدة األصولية لكون كل منهما قضية كلية متعلقة باألحكام الشرعية، فالقاعدة 

الفقهية تفيد يف معرفة أحكام أفعال املكلفني والقاعدة األصولية تفيد يف استنبات األحكام من أدلتها، 

ومع ذلك ، ن الفقه وال الفقيه عن األصولويرتبط الفقه باألصول ارتباطا وثيقا فال يستغين األصويل ع

وكذلك ختتلف قواعد ، مها علمان خمتلفان من حيث املوضوع واالستمداد والثمرة والغاية من دراسته

، أما بعد: "حيث قال" الفروق"ولعل األول من فرق بينما اإلمام القرايف يف مقدمة كتابه ، هذين العلمني



اشتملت على أصول وفروع، وأصوهلا ، اهللا تعاىل منارها شرفاً وعلواً زاد، فإن الشريعة املعظمة احملمدية

  :قسمان

__________  

، مقدمة )٢٧-٢٤(القواعد الفقهية على املذهب احلنفي والشافعي، حممد الزحيلي، ص : ينظر) ١(

، الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه )١١٥-١/١١٢(املقري، حتقيق ابن محيد، ، التحقيق لكتاب القواعد

، وحماضرات )٦٣-٦١(، املمتع يف القواعد الفقهية، الدوسري، ص )٢٥- ٢٤(لكلية، البورنو، ص ا

  ).٦١-٥٥(يف القواعد الفقهية، صاحل بن محيد، ص 

  
  

وهو يف غالب أمره ليس فيه إال قواعد األحكام الناشئة عن األلفاظ ، أحدمها املسمى بأصول الفقه

النسخ والترجيح وحنو األمر للوجوب والنهي للتحرمي  العربية خاصة وما يعرض لتلك األلفاظ من

والصيغة اخلاصة للعموم وحنو ذلك وما خرج عن هذا النمط إال كون القياس حجة وخرب الواحد 

  .وصفات اتهدين

والقسم الثاين قواعد كلية فقهية جليلة كثرية العدد عظيمة املدد مشتملة على أسرار الشرع وحكمه، 

روع يف الشريعة ما ال حيصى ومل يذكر منها شيء يف أصول الفقه، وإن اتفقت اإلشارة لكل قاعدة من الف

إليه هنالك على سبيل اإلمجال فبقي تفصيله مل يتحصل، وهذه القواعد مهمة يف الفقه عظيمة 

  ).١.."(النفع

  :وأبرز ما مييز بني النوعني ما يلي

عدة الفقهية فموضوعها فعل املكلف، وهذا أهم موضوع القاعدة األصولية األدلة الشرعية وأما القا.١

  .ما يفرق بني القاعدة األصولية والفقهية وبقية الفروق متفرعة عنه يف اجلملة

تستمد القاعدة األصولية، يف الغالب، من األلفاظ العربية، وهلا العالقة بدالالت األلفاظ، بينما تستمد .٢

  .ل الفقهية املتشاة، وتتعلق باألحكام ذااالقاعدة الفقهية من األحكام الشرعية واملسائ

القاعدة األصولية سابقة يف الوجود الذهين والواقعي على القاعدة الفقهية، ألن موضوع القاعدة .٣

األصولية، وهو دليل من حيث استنباط احلكم منه، مقدم يف الوجود على أحكام الفروع الفقهية اليت 

األصولية تستعمل ليتعرف ا اتهد على األحكام الفقهية بينما  جتمعها القاعدة الفقهية، والقاعدة

  .القاعدة الفقهية تضبط تلك األحكام اليت توصل إليها اتهد باستعمال القاعدة األصولية

__________  

  ).٣-١/٢(، شهاب الدين القرايف، الفروق) ١(

  
  



ة، بينما القواعد األصولية تستخرج منها تستخرج أحكام اجلزئيات الفقهية من القواعد الفقهية مباشر.٤

قاعدة األمر يقتضي الوجوب ال تدل على وجوب : أحكام الفروع بواسطة الدليل الشرعي، فمثال

  ).١(} وأَقيموا الصلَاةَ { : الصالة مباشرة وإمنا بواسطة الدليل الشرعي كقول اهللا تعاىل

تثىن منها شيء وهي قواعد كلية مطردة، بال خالف، القواعد األصولية إذا اتفق على مضموا ال يس.٥

بينما القواعد الفقهية وقع اخلالف يف كوا كلية ولذلك صرح كثري من الفقهاء بأا أغلبية أكثرية ال 

  ).٢(كلية مطردة

  .التعريف بقاعدة اليسري مغتفر: املبحث الثاين

  :وفيه ثالثة مطالب

  .معىن قاعدة اليسري مغتفر: املطلب األول

وفيما يلي بيان املعىن اإلفرادي هلما مث بيان املعىن ) مغتفر(و) اليسري(هذه القاعدة مكونة من لفظتني مها 

  .اإلمجايل للقاعدة ومب يعرف كون الشيء يسريا وأشري إىل مواضع تطبيق القاعدة

  :املعىن اإلفرادي للقاعدة

واليسر ضد ). ٣(و من األعضاءاليسري مشتق من اليسر، يطلق على انفتاح شيء وخفته وعلى عض

، وأراد أنه سهل مسح قليل )٤"(إن هذا الدين يسر: "العسر، وهو اللني واالنقياد، ويف احلديث

  ).٦(القليل واهلني: واليسري). ٥(التشديد

__________  

  ).٤٣(سورة البقرة، اآلية ) ١(

، الوجيز يف )٢٧-٢٤(لي، ص القواعد الفقهية على املذهب احلنفي والشافعي، حممد الزحي: ينظر) ٢(

-٦١(، املمتع يف القواعد الفقهية، الدوسري، ص )٢٥-٢٤(إيضاح قواعد الفقه الكلية، البورنو، ص 

  ).٦١- ٥٥(، وحماضرات يف القواعد الفقهية، صاحل بن محيد، ص )٦٣

  ).ي س ر(مادة ، )٦/١٥٥(معجم مقاييس اللغة، ) ٣(

  ).٣٩: (، باب الدين يسر، رقمكتاب اإلميان، )٣١(صحيح البخاري، ص ) ٤(

  ".مسع"لفظة " مسح"وفيه بدل ، )ي س ر(، مادة )٥/٢٩٥(لسان العرب، ) ٥(

وخمتار الصحاح، زين الدين حممد بن أيب بكر ، )ي س ر(، مادة )٥/٢٩٥(لسان العرب، : ينظر) ٦(

  ).١/٦٤٣(والقاموس احمليط، الفريوز آبادي، ، )٦٣٦(ص ، الرازي

  
  

غفر : "أي مستور ألن أصل الغفر التغطية والستر، يقال، )١(من اغتفر مبعىن مغفور اسم مفعول: مغتفر

اصبغ ثوبك بالسواد فهو أغفر : "وتقول العرب. أي سترها، وكل شيء سترته فقد غفرته، "اهللا ذنوبه

  ).٢(التغطية على الذنوب والعفو عنها: والغفر واملغفرة. أي أمحل له وأغطى له، "لوسخه



  :مجايل للقاعدةاملعىن اإل

إذا كان الشيء يسرياً حقرياً مما يتغابن الناس مبثله وال يسلمون منه غالباً فإنه مغفور ومعفو عنه وال 

يلتفت إليه وإمنا يتجاوز عنه ويتسامح فيه وال يعامل معاملة الكثري والعربة باألغلب واليسري يف حكم 

  ).٣"(ملتعدد فإن احلكم ينطبق على الكلواحلكم إذا تعلق مبتعدد ووجد أكثر هذا ا"، املعدوم

  :وهذا املعىن فهمه الفقهاء، ومن أمثلة على ذلك قوهلم يف السلم يف احليوان

والتفاوت بعد ذلك يسري وهو مغتفر باإلمجاع وإال مل يصح سلم أصال، فإن الغائب لو بلغ يف تعريفه "

د من احلنطة تفاوتا ال خيفى وإن صدق اسم النهاية ال بد من تفاوت بينه وبني املرئي، فإن بني جيد وجي

اجلودة على كل منهما، وكذا بني ثوب ديباج أمحر وثوب ديباج أمحر فعلم أن التفاوت اليسري مغتفر 

  ).٤..(شرعا فصار احليوان كالثياب واملكيل

  :مرادفات قاعدة اليسري مغتفر

  :أفصح الفقهاء عن هذا املفهوم بعبارات خمتلفة، ومن ذلك ما يلي

  ).٥"(العمل اليسري معفو عنه"-

__________  

  ).١٣/٢٥٤(، "مثل غفر: اغتفر ذنبه: " جاء يف تاج العروس) ١(

، وتاج العروس، )٤١٧(ص ، وخمتار الصحاح، )غ ف ر(، مادة )٥/٢٥(لسان العرب، : ينظر) ٢(

  ).وما بعدها ١٣/٢٥٤(

كر هذا املعىن عند شرح قاعدة ذ، )٢/٢٥٤(، حممد صدقي البورنو، موسوعة القواعد الفقهية) ٣(

  .وقواعد أخرى تفيد هذا املعىن" األكثر يقوم مقام الكل"

  ).٧/٧٦(ابن مهام، ، فتح القدير) ٤(

قال ذلك عند بيان حكم العمل اليسري يف الصالة ، )٣/٢٤٦(ينظر أحكام القرآن للجصاص، ) ٥(

  ".وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم: "أخذا من قول اهللا تعاىل

  
  

  ).١"(سري جتري املساحمة فيهالي"-

  ).٢"(الشيء اليسري الذي ال ينضبط، ال يلتفت إليه"-

  ).٣"(اليسري معفو عنه يف كثري من األحكام"-

  ).٤"(اليسري معفو عنه"-

كما يصح للوكيل بشراء شيء بدون بيان قيمته أن يشتري ذلك الشيء : "وجاء يف جملة األحكام-

  ).٥.."(ه بغنب يسريبقيمة مثله كذلك يصح له أن يشتري

  مب يعرف كون الشيء يسريا؟



اليسري يف كل شيء حبسبه، واملرجع يف ذلك إىل العرف، فما عده العرف يسريا فهو يسري وما عده 

إن العادة حتكم : "فاحشاً فهو فاحش، ألن ما مل يرد الشرع بتحديده فإنه حيدد بالعرف كما قال العلماء

قدر اليسري ما عد يسرياً عرفاً، على الصحيح من : "ء يف اإلنصاف، وجا)٦"(فيما ال ضبط له شرعاً

إن ، وهذا ضابط إمجايل ويأيت بيان تفصيلي لليسري الذي يغتفر يف كل مسألة على احلدة). ٧"(املذهب

  .دعت احلاجة إىل ذلك

__________  

  ).١٣/١٣٣(، املغين، ابن قدامة) ١(

  ).٤/١٧١(، بن مفلح احلنبلي أبو إسحاق املبدع، إبراهيم بن حممد بن عبد اهللا) ٢(

، الندوي، "مجهرة القواعد الفقهية يف املعامالت املالية"، نقال من)٥/١٣٧(املعيار للونشريسي ) ٣(

)١/٤٩٦.(  

  …).٦٢(الدبوسي، ص ، تأسيس النظر) ٤(

ذه ، وذُكرت مجلة من ه)١٤٨٢(، املادة )٣/٦٠٩(درر احلكام شرح جملة األحكام، علي حيدر، ) ٥(

وموسوعة القواعد ، )١/٤٩٦(مجهرة القواعد الفقهية يف املعامالت املالية، الندوي، "العبارات يف 

  ).٢/٢٥٤(، حممد صدقي البورنو، الفقهية

  ).٢/٣٥٦(، املنثور يف القواعد، الزركشي) ٦(

  ).١/٤٥٦(، املرداوي، اإلنصاف) ٧(

  
  

من إشارة إىل مواضع إعمال القاعدة؛ ألن هناك ولتمام فهم القاعدة ومعرفة اليسري الذي يغتفر ال بد 

ما : "-صلى اهللا عليه وسلم  -أدلةً تدل على اعتبار اليسري وعدم التسامح فيه، كقول رسول اهللا 

فال جيوز ألحد أن يعمد إىل شيء يسري من اخلمر ليشربه من غري ، )١"(أسكر كثريه فقليله حرام

د ذلك أن اليسري ال يغتفر على اإلطالق وإمنا يعفى عنه يف الضرورة، وال يقال هذا يسري مغتفر، فأفا

  :حاالت معينة، وفيما يلي بيان لتلك احلاالت

__________  

: رقم، )٤٧٠(أخرجه أمحد يف مسند املكثرين من الصحابة، مسند عبد اهللا بن عمرو بن عاص، ص ) ١(

، )٣٦٨١: (ر، رقمكتاب األشربة، باب النهي عن املسك، )٤٠٧(وأبو داود، ص ، )٦٥٥٨(

، )١٨٦٥: (ما جاء ما أسكر كثريه فقليله حرام، رقم: كتاب األشربة، باب، )٣١٦(والترمذي، ص 

، )٥٦٠٧: (حترمي كل شراب أسكر كثريه، رقم: باب، كتاب األشربة، )٥٦٧(وأخرجه النسائي، ص 

وقال أبو ). ٣٣٩٣: (ما أسكر كثريه فقليله حرام، رقم: كتاب األشربة، باب، )٣٦٨(وابن ماجة، ص 



وذكر له شواهد ، "رجاله ثقاة: "عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث جابر، وقال ابن حجر

  ).٤/٧٣(، كتاب حد شارب اخلمر، التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري. كثرية

  
  

صلى  -سول اهللا اليسري الذي يشق التحرز منه، كالعفو عن يسري النجاسة بعد االستجمار لقول ر: أوال

إذا ذهب أحدكم إىل الغائط فليذهب معه بثالثة أحجار يستطيب ن فإا جتزئ : "-اهللا عليه وسلم 

فاحلاصل أن االستطابة باألحجار تكفي عن املاء وإن بقي أثر النجاسة : "وجاء يف عون املعبود). ١"(عنه

يعفى عنه دفعاً للحرج واملشقة كيسري وإىل غري ذلك مما ). ٢"(بعدما زالت عني النجاسة، وذلك رخصة

  .الغرر ويسري الغنب وحنوه

__________  

، )٤٠: (كتاب الطهارة، باب االستنجاء باحلجارة، رقم، )٢٩(أخرجه أبو داود يف سننه، ص ) ١(

، من حديث عائشة رضي اهللا عنها. ٦٦٨: والدارمي يف سننه، كتاب الطهارة، باب االستطابة، رقم

باب ، كتاب الطهارة، التلخيص احلبري. صحيح الدارقطين هلذا احلديث يف العللوذكر ابن حجر ت

  ).١/١٠٩(، االستنجاء

  ).١/٤١(، عون املعبود) ٢(

  
  

امليتة اليت يصنع ا اجلنب، وقد أكل الصحابة من ) ١(ما ال أثر له لكونه مستهلكاً يف غريه؛ كإنفحة: ثانيا

أن رسول اهللا "ذلك؛ روى ابن عباس رضي اهللا عنهما  - وسلم صلى اهللا عليه  -جنب فارس وأباح النيب 

! هذا طعام يصنع بأرض العجم: ما هذا؟ فقالوا: ملا فتح مكة رأى جبنة فقال - صلى اهللا عليه وسلم  -

وال ). ٢!"(ضعوا فيه السكني واذكروا اسم اهللا وكلوا: -صلى اهللا عليه وسلم  -فقال رسول اهللا : قال

 -صلى اهللا عليه وسلم  -ومعلوم أن ذبائح اوس ميتة وقد أباح عليه النيب ، إنفحةينعقد اجلنب إال ب

  أكله مع العلم أنه من صنع

__________  

أصفر ، وهو شيء يستخرج من بطنه، اإلنفحة هي الكرش وال تكون اإلنفحة إال لكل ذي كرش) ١(

 وهو رضيع فإذا رعى قيل استكرش وال يسمى إنفحة إال، يعصر يف صوفة مبتلة يف اللنب فيغلظ كاجلنب

، ولسان العرب، )احلاء والنون(أبواب ، )٥/٧٣(، ذيب اللغة: ينظر. أي صارت إنفحته كرشا

مادة بيضاء صفراوية يف وعاء جلدي، : "وقيل يف تعريف اإلنفحة، )ن ف ح(مادة ، )٢/٦٢٤(

حلليب فينعقد ويتكاثف ويصري يستخرج من بطن اجلدي أو احلمل الرضيع، يوضع منها قليل يف اللنب ا

  ).٥/١٥٥(، املوسوعة الفقهية". جبنا، يسميها الناس يف بعض البلدان جمبنة



، وله الشاهد من حديث ابن )١٩٤٦٩: (، باب أكل اجلنب رقم)١٠/٦(سنن البيهقي الكربى ) ٢(

، )٣٨١٩(: رقم، باب أكل اجلنب، كتاب األطعمة، )٤٢٠(ص ، عند أيب داود، رضي اهللا عنهما، عمر

حدثنا حيىي بن موسى البلخي حدثنا إبراهيم بن عيينة عن عمرو بن منصور عن الشعيب عن ابن : "ونصه

قال : "وقال املنذري". أيت النيب صلى اهللا عليه وسلم جببنة يف تبوك فدعا بسكني فسمى وقطع: عمر قال

ع من ابن عمر رضي اهللا وذكر غري واحد أنه مس، الشعيب مل يسمع من ابن عمر: أبو حامت الرازي

حسن : "وقال الشيخ األلباين رمحه اهللا تعليقاً على رواية أيب داود، )٨/٣٣٣(، عون املعبود". عنهما

  ).٢/٤٥١(، حممد ناصر الدين األلباين، صحيح سنن أيب داود: ينظر، "اإلسناد

  
  

  .أهل فارس وكانوا إذ ذاك جموساً

صلى اهللا  - ؛ ومثاله ما سبقت اإلشارة إليه من أن قدح النيب ما دلت النصوص على إباحته للحاجة: ثالثا

وهو دليل على جواز تضبيب اآلنية ، )١(انكسر فاختذ مكان الشعب سلسلةً من فضة -عليه وسلم 

  ).٢(ويشترط أالّ يباشر الشارب موضع الفضة، بالفضة للحاجة

  .أصل قاعدة اليسري مغتفر: املطلب الثاين

ألن اعتبار اليسري " املشقة جتلب التيسري: "لة القواعد التابعة لقاعدة كربىهذه القاعدة تدخل يف مج

وعدم التسامح فيه يؤدي إىل املشقة ووقوع الناس يف ضيق وحرج، لذا يعلّل الفقهاء االغتفار يف األشياء 

 اليت اليسرية باملشقة واحلرج وحاجة الناس إىل ذلك، كتعليلهم إباحة متلك الكافر الدراهم والدنانري

عليها شيء يسري من القرآن وكذلك الدور اليت كتب على سقفها شيء من القرآن، ومن ذلك ما جاء 

ولو مرتداً لنفسه أو ملثله بنفسه أو بوكيله ولو ) الكافر(يعين متلك ) وال يصح شراء: "(يف اية املهتاج

نعم .  أو علم فيما يظهريعين ما فيه قرآن وإن قلّ ولو كان يف ضمن حنو تفسري) املصحف(مسلماً 

يتسامح بتملك الكافر الدراهم والدنانري اليت عليها شيء من القرآن للحاجة إىل ذلك، ويلحق ا فيما 

يظهر ما عمت به البلوى أيضا من شراء أهل الذمة الدور وقد كتب يف سقفها شيء من القرآن فيكون 

ا ومسوا نعم اجلزية بذكر اهللا مع أا تتمرغ يف مغتفرا للمساحمة به غالبا إذ ال يقصد به القرآنية كم

  ).٣"(النجاسة

ولدخول قاعدة اليسري مغتفر حتت قاعدة املشقة جتلب التيسري سأذكر أوالً أدلة القاعدة الكربى مث أورد 

  .األدلة اخلاصة بقاعدة اليسري مغتفر

  :أدلة قاعدة املشقة جتلب التيسري

  :من الكتاب الكرمي

__________  

  ).٢٦(ص ، بق خترجيهس) ١(



  ).١٠/١٠٤(، ابن حجر العسقالين، فتح الباري: ينظر) ٢(

  ).٣/٣٨٨(شهاب الدين الرملي، ، اية احملتاج إىل شرح املنهاج) ٣(

  
  

  ).١(} يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر ولَا يرِيد بِكُم الْعسر { : قول اهللا تعاىل-

- }فْسن اللَّه كَلِّفا لَا يهعس٢(} ا إِلَّا و.(  

  ).٣(} منym  چltوما جعلَ علَيكُم في الدينِ { -

- }لَع كُملَيع هتمنِع متيلو كُمرطَهيل رِيدي نلَكجٍ ورح نم كُملَيلَ ععجيل اللَّه رِيدا يونَ مكُرشت لَّكُم {

)٤.(  

اآليات اليت تدل على أن اهللا تعاىل مل يكلف عباده مبا ال يطيقون ومل يلزمهم بشيء يشق  إىل غري ذلك من

لعلكم تشكرون نعمه ، أي: "يف تفسري هذه اآلية األخرية) ٥(عليهم مشقة غري معتادة، قال ابن كثري

  ).٦"(عليكم فيما شرعه لكم من التوسعة والرأفة والرمحة والتسهيل والسماحة

  :يفةمن السنة الشر

  ).٧"(يسروا وال تعسروا وبشروا وال تنفّروا: "-صلى اهللا عليه وسلم  -قول النيب 

__________  

  ).١٨٥(اآلية ، سورة البقرة) ١(

  ).٢٨٦(اآلية ، سورة البقرة) ٢(

  ).٧٨(سورة احلج، اآلية ) ٣(

  ).٦(سورة املائدة، اآلية ) ٤(

حافظ مؤرخ ، شي البصروي مث الدمشقي، عماد الدينهو أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القر) ٥(

وشرح صحيح ، البداية والنهاية: من كتبه. ؟٧٧٤: سنة، وتويف بدمشق، ورحل يف طلب العلم، فقيه

، الدرر الكامنة: ينظر. وغريها، وتفسري القرآن العظيم، البخاري ومل يكمله، وطبقات الفقهاء الشافعية

  ).٢/٢٨٣(، ومعجم املؤلفني، )١/٣٢٠(، واألعالم للزركلي، )١/٤٤٥(

  ).٢/٤٢(، تفسري القرآن العظيم، ابن كثري) ٦(

صلى اهللا عليه وسلم  -، كتاب العلم، باب ما كان النيب ) ٣٩(ص ، يف صحيحه، أخرجه البخاري) ٧(

  ،)٦٩: (يتخوهلم، رقم -

: التنفري، رقم كتاب اجلهاد والسري، باب يف األمر بالتيسري وترك، )٧٢١(ص ، ومسلم يف صحيحه-

)١٧٣٢.(  

  
  



إن الدين يسر : "قال -صلى اهللا عليه وسلم  - عن النيب  -رضي اهللا عنه  -) ١(ما روى أبو هريرة-

وشيء من ) ٢(ولن يشاد الدين أحد إال غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة

  وقد: "ثعند شرحه هلذا احلدي) ٥(قال ابن حجر). ٤)"(٣(الدجلة

__________  

هو مشهور بكنيته وهذا أشهر ما قيل يف امسه واسم ، عبد الرمحن بن صخر الدوسي، صحايب جليل) ١(

وذكر أبو حممد بن ، وقد أمجع أهل احلديث على أنه أكثر الصحابة حديثاً، إنه أصح: أبيه إذ قال النووي

. سة آالف وثالمثائة حديث وكسرحزم أن مسند بقي بن خملد احتوى من حديث أيب هريرة على مخ

أمحد بن ، اإلصابة يف متييز الصحابة. وقيل غري ذلك، هـ٥٧: سنة - رضي اهللا عنه  -تويف أبو هريرة 

  ).٢/٥٧٨(، وسري أعالم النبالء، )٧/٤٢٥(، علي بن حجر

، بن حجرفتح الباري، ا: ينظر. الغدوة بالفتح سري أول النهار، والروحة بالفتح السري بعد الزوال) ٢(

)١/١١٨.(  

، الدجلة بضم أوله وفتحه وإسكان الالم سري آخر الليل وقيل سري الليل كله، ينظر املرجع السابق) ٣(

، )٣٩: (، كتاب اإلميان، باب الدين يسر، رقم)٣١(ص ، يف صحيحه، أخرجه البخاري). ١/١١٨(

ألمر بالتيسري وترك كتاب اجلهاد والسري، باب يف ا، )٧٢١(ص ، ومسلم يف صحيحه، واللفظ له

  ).١٧٣٢: (التنفري، رقم

  ).٣٩: (، كتاب اإلميان، باب الدين يسر، رقم) ٣١(ص ، يف صحيحه، أخرجه البخاري) ٤(

هو أبو الفضل شهاب الدين أمحد بن علي بن حممد بن حممد الكناين، العسقالين، املصري املولد، ) ٥(

زادت تصانيفه اليت . حمدث، مؤرخ، أديب، شاعر، جرواملنشأ والدار، والوفاة، الشافعي، ويعرف بابن ح

من . ؟٨٥٢: وتويف عام. معظمها يف احلديث، والتاريخ، واألدب، والفقه، على مائة ومخسني مصنفاً

فتح الباري بشرح صحيح البخاري، اإلصابة يف متييز الصحابة، الدرر الكامنة يف أعيان املائة : مؤلفاته

، )٢/٢٠(، ومعجم املؤلفني، )٩/٣٩٥(، شذرات الذهب: ينظر. هاالثامنة، ولسان امليزان وغري

  ).١/١٧٨(، واألعالم للزركلي

  
  

يستفاد من هذا اإلشارة إىل األخذ بالرخصة الشرعية فإن األخذ بالعزمية يف موضع الرخصة تنطع كمن 

  ).١(يترك التيمم عند العجز عن استعمال املاء فيفضي به استعماله إىل حصول الضرر

لوال أن أشق على : "قال -صلى اهللا عليه وسلم  -أن رسول اهللا  -رضي اهللا عنه  - أيب هريرة عن -

صلى اهللا  - وفيه بيان ما كان عليه النيب ). ٢"(ألمرم بالسواك مع كل صالة -أو على الناس  -أميت 

  ).٣(من الرفق بأمته -عليه وسلم 

__________  



  ).١/١١٧(، فتح الباري، ابن حجر) ١(

: كتاب اجلمعة، باب السواك يوم اجلمعة، رقم، )١٧٨(يف صحيحه، ص ، أخرجه البخاري) ٢(

  ).٢٥٢: (كتاب الطهارة، باب السواك، رقم، )١٢٧(ص ، ، ومسلم يف صحيحه)٨٨٧(

  ).٣/١٣٦(ينظر شرح النووي على صحيح مسلم ) ٣(

  
  

مث  -صلى اهللا عليه وسلم -أنه كان يصلي مع النيب  -رضي اهللا عنه  -) ١(ثبت عن معاذ بن جبل-

قال فتجوز رجل فصلى صالة خفيفة فبلغ ذلك معاذا ، يأيت قومه فيصلي م الصالة فقرأ م البقرة

يا رسول اهللا إنا قوم : "فقال -صلى اهللا عليه وسلم  -، فبلغ ذلك الرجل فأتى النيب "إنه منافق: "فقال

، ا البارحة فقرأ البقرة فتجوزت فزعم أين منافقوإن معاذا صلى بن) ٢(نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا

اقرأ والشمس وضحاها وسبح  -ثالثا  -يا معاذ أفتان أنت؟ : -صلى اهللا عليه وسلم  -فقال النيب 

  ).٣"(اسم ربك األعلى وحنوها

، )٤(وهناك أحاديث كثرية تبني أن هذه الشريعة السمحة جاءت برفع احلرج واملشقة عن هذه األمة

الرخص تدل داللة واضحة على إرادة التيسري وهذا أمر ال ينازع فيه، واألدلة على مساحة ومشروعية 

  .الشريعة أكثر من أن حتصر؛ ألن أحكام الشريعة كلها مبنية على التيسري ومصاحل العباد

__________  

إلمام صحايب جليل وا، هو أبو عبد الرمحن بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي األنصاري اخلزرجي) ١(

وروى ، اليمن -صلى اهللا عليه وسلم  - وأمره النيب ، املقدم يف علم احلالل واحلرام وشهد املشاهد كلها

 -صلى اهللا عليه وسلم  -وعده أنس بن مالك فيمن مجع القرآن على عهد رسول اهللا ، أحاديث كثرية

وعاش أربعاً وثالثني . كثروكانت وفاته بالطاعون يف الشام سنة سبع عشرة أو اليت بعدها وهو قول األ

  ).١/٤٤٣(، وسري أعالم النبالء، )٦/١٣٦(، اإلصابة يف متييز الصحابة: ينظر. وقيل غري ذلك. سنة

مجع ناضح، وأراد إنه من أصحاب عمل وتعب فال يستطيع ، هي اإلبل اليت يستقى عليها: نواضح) ٢(

  ).٤/٤٠٥(، ينظر شرح النووي على صحيح مسلم. تطويل الصالة

كتاب األدب، باب من مل ير إكفار من قال ذلك ، )١١٧٨(أخرجه البخاري يف صحيحه، ص ) ٣(

كتاب الصالة، باب القراءة يف العشاء، ، )١٩٦(ص ، ، ومسلم يف صحيحه)٦١٠٦: (متأوال، رقم

  ).٤٦٥: (رقم

  ).١١٢-٦٣(صاحل بن عبد اهللا بن محيد، ، رفع احلرج يف الشريعة اإلسالمية: ينظر) ٤(

  
  



  :لة قاعدة اليسري مغتفرأد

هي مجلة من األدلة اليت يفهم منها جتاوز عن شيء يسري وإن كان من جنس ما حيرم كثريه، ومن ذلك ما 

  :يلي

، )١($ } ٩>©zNuHالْإِثْمِ والْفَواحش إِلَّا . ٦x"¯µژبuالَّذين يجتنِبونَ { : قول اهللا تعاىل-

، وقد وعد اهللا بالتجاوز )٢(لوقوع فيها إال من عصمه اهللا وحفظهواللمم هي الصغائر اليت ال يسلم من ا

وهي يسرية بالنسبة إىل الكبائر فكانت مغتفرة ما مل ، )٣(} إِنَّ ربك واسع الْمغفرة { : عنها حيث قال

  .يصر عليها صاحبها فتصبح من الكبائر إلصراره عليها

ن َآمنوا لَا تقْربوا الصلَاةَ وأَنتم سكَارى حتى تعلَموا ما تقُولُونَ ولَا جنبا يا أَيها الَّذي{ : قول اهللا تعاىل-

املراد بالصالة اليت ى اهللا اجلنب عن قرباا هو مواضع الصالة ، )٤(} إِلَّا عابِرِي سبِيلٍ حتى تغتِسلُوا 

فسمى ، )٥(} صوامع وبِيع وصلَوات ؛ d‰çlدôMtB{ : وحذف املضاف كما يف قول اهللا تعاىل

وهذا ، )٦(} ولَا جنبا إِلَّا عابِرِي سبِيلٍ { : مواضع الصالة صالة، ويدل على هذا التأويل قول اهللا تعاىل

وأبيح للجنب أن مير باملسجد مع النهي عن ). ٧(يقتضي جواز العبور للجنب يف املسجد ال الصالة فيه

  ).٨(كث فيه، وقد يفيد هذا اغتفار شيء يسري، واهللا أعلمامل

__________  

  ).٣٢(النجم، اآلية ، سورة) ١(

  ).١٧/١٠٦(، تفسري القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن: ينظر) ٢(

  ).٣٢(النجم، اآلية ، سورة) ٣(

  ).٤٣(سورة النساء، اآلية ) ٤(

  ).٤٠(سورة احلج، اآلية ) ٥(

  ).٤٣(ة سورة النساء، اآلي) ٦(

  .مسافر: وقيل يف تفسري عابر سبيل، )٥/٢٠٢(تفسري القرطيب، ) ٧(

  .التطبيقات الفقهية لقاعدة اليسري مغتفر يف الطهارة والصالة، عبد الرمحن بن أمحد اجلاسر: ينظر) ٨(

  
  

انكسر فاختذ  -صلى اهللا عليه وسلم  - أن قدح النيب "-رضي اهللا عنهم  -) ١(عن أنس بن مالك-

استعمال آنية الذهب والفضة لألكل أو الشرب : وجه الداللة). ٢"(الشعب سلسلة من فضةمكان 

ال تشربوا يف : "يف حديث متفق عليه -صلى اهللا عليه وسلم  -حرام، كما دل على ذلك قول النيب 

ملنع فهذا ا، )٣"(آنية الذهب والفضة وال تلبسوا احلرير والديباج فإا هلم يف الدنيا ولكم يف اآلخرة

يقتضي حترمي استعمال آنية الذهب والفضة، وملا كان مكان الشعب شيئاً يسرياً اغتفر فيه وجاز ملؤه 

بالفضة فال يقال هلذا القدح الذي أُصلح بشيء يسري من الفضة إنه آنية من الفضة ألن اليسري ال عربة 



  .به

__________  

م أبو محزة األنصاري اخلزرجي خادم رسول هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرا) ١(

 -صلى اهللا عليه وسلم  -واحد املكثرين من الرواية عنه ودعا له النيب  -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا 

باملدينة مث شهد الفتوح مث قطن البصرة ومات ا سنة  - صلى اهللا عليه وسلم  - وكانت إقامته بعد النيب 

، اإلصابة يف متييز الصحابة: ينظر. ان آخر الصحابة موتاً بالبصرةوك، إحدى وتسعني وقيل غري ذلك

  ).٣/٣٩٥(، وسري أعالم النبالء، )١/١٢٦(

 - كتاب فرض اخلمس، باب ما ذكر من درع النيب ، )٥٩٤(أخرجه البخاري يف صحيحه، ص ) ٢(

  ).٣١٠٩: (، رقم-صلى اهللا عليه وسلم 

، )٥٦٣٣: (األشربة، باب آنية الفضة، رقم كتاب، )١١٠٧(أخرجه البخاري يف صحيحه، ص ) ٣(

كتاب اللباس والزينة، باب حترمي استعمال إناء الذهب والفضة على ، )٨٥٧(، ومسلم يف صحيحه

  ).٢٠٦٧: (الرجال، رقم

  
  

عن  -صلى اهللا عليه وسلم  -ى نيب اهللا : "باجلابية فقال -رضي اهللا عنه  -خطب عمر بن اخلطاب -

إمنا : "رضي اهللا عنهما قال) ٢(وعن ابن عباس). ١"(إصبعني أو ثالث أو أربع لبس احلرير إال موضع

من احلرير فأما العلم من احلرير ) ٣(عن الثوب املصمت -صلى اهللا عليه وسلم  -ى رسول اهللا 

  )٥"(الثوب فال بأس به) ٤(وسدى

__________  

احلرير وافتراشه للرجال  كتاب اللباس، باب لبس، )١١٣٩(أخرجه البخاري يف صحيحه، ص ) ١(

حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا قتادة قال مسعت أبا عثمان : "، ولفظه)٥٨٢٨: (وقدر ما جيوز، رقم

النهدي أتانا كتاب عمر وحنن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن 

ومسلم يف ." ل فيما علمنا أنه يعين األعالماحلرير إال هكذا وأشار بإصبعيه اللتني تليان اإلام قا

: كتاب اللباس والزينة، باب حترمي استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال، رقم، )٨٦٠(، صحيحه

)٢٠٦٩.(  

هو عبد اهللا بن العباس بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي اهلامشي أبو العباس ابن عم ) ٢(

تويف ، دعا له رسول اهللا بالفقه يف الدين فعرف بوفرة علمه وفقهه، -وسلم صلى اهللا عليه  -رسول اهللا 

وسري أعالم ، )٤/١٤١(، اإلصابة يف متييز الصحابة: ينظر. ؟٦٨: بالطائف بعد أن كف بصره سنة

  ).٣٥٩-٣/٣٣١(، النبالء

مد مشس احلق حم، عون املعبود: الثوب املصمت هو الذي مجيعه حرير ال خيالطه قطن وال غريه، ينظر) ٣(



  ).١١/٧٠(، العظيم آبادي

: سدى الثوب خالف اللحمة وهي اليت تنسج من العرض وذاك من الطول، ينظر املرجع السابق) ٤(

)١١/٧٠.(  

: رقم، )٢٣٩(مسند عبد اهللا بن العباس، ص ، من مسند بين هاشم، أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده) ٥(

: اب اللباس، باب الرخصة يف العلم وخيط احلرير، رقمكت، )٤٤٤(وأبو داود يف سننه، ص ، )٢٨٥٧(

عون ". يف إسناده خصيف بن عبد الرمحن وقد ضعفه غري واحد: "قال املنذري. ، واللفظ له)٤٠٥٥(

وخصيف ضعيف لسوء : "رمحه اهللا، وقال األلباين، )١١/٧٠(، حممد مشس احلق العظيم آبادي، املعبود

أخربين عكرمة بن خالد عن : ثنا حممد بن بكر ثنا ابن جريج: ام أمحدلكنه مل يتفرد به ففال اإلم، حفظه

وهذا سند صحيح ، "إمنا ى رسول اهللا عن الثوب املصمت حريرا: "سعيد ابن جبري عن ابن عباس قال

، حممد ناصر الدين األلباين، إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل". على شرط الشيخني

)١/٣١٠.(  

  
  

حلرير حرام على الذكور ولكن يتسامح يف شيء يسري كقدر أربعة أصابع أو العلم أو السدى لبس ا. 

  .كما أفادت هذه األحاديث

صلى اهللا  -أتت النيب ، رضي اهللا عنها، )١(أن خولة بنت يسار -رضي اهللا عنه  - عن أيب هريرة -

إذا : حيض فيه فكيف أصنع؟ قاليا رسول اهللا إنه ليس يل إال ثوب واحد وأنا أ: "فقالت -عليه وسلم 

). ٢"(يكفيك غسل الدم وال يضرك أثره: فإن مل خيرج الدم؟ قال: طهرت فاغسليه مث صلي فيه، فقالت

  .وهو يسري فاغتفر، )٣(واملراد باألثر ما تعسر إزالته من الدم

ق، جائز يف واتفقوا أن بيع كل ما له قشر واحد يفسد إذا فار: "يف مراتب اإلمجاع) ٤(قال ابن حزم-

وبيع هذه األشياء يف قشرها مشتمل على غرر إال أن هذا الغرر يسري ). ٥"(قشره، كالبيض وغريه

  .فاغتفر

  .القواعد األخرى اليت هلا صلة بقاعدة اليسري مغتفر: املطلب الثالث

  :هناك مجلة من القواعد هلا عالقة وثيقة بقاعدة اليسري مغتفر وميكن تقسيمها إىل ثالثة أقسام

__________  

هلا ذكر يف هذا احلديث ويف حديث أيب سلمة بن عبد الرمحن وقيل هي خولة بنت اليمان ألن إسناد ) ١(

  ).٧/٦٢٧(، اإلصابة يف متييز الصحابة: ينظر. ورد ابن حجر هذا االحتمال، حديثهما واحد

، )٦٤(سننه، ص ، وأبو داود يف )٨٧٥٢: (رقم، )٦١٨(أخرجه أمحد، باقي مسند املكثرين، ص ) ٢(

يف : "وقال ابن حجر). ٣٦٥: (كتاب الطهارة، باب املرأة تغسل ثوا الذي تلبسه يف حيضها، رقم

  ).١/٣٩٩(، فتح الباري." إسناده ضعف وله شاهد مرسل ذكره البيهقي



  ).٢/٢٠(، عون املعبود) ٣(

سفيان صخر بن حرب بن هو أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري، موىل يزيد بن أيب ) ٤(

اإلحكام : من مؤلفاته. تويف سنة ست ومخسني وأربعمائة، رمحه اهللا تعاىل. أمية بن عبد مشس األموي

، وفيات األعيان: ينظر. وغريها كثري، واحمللى، والفصل يف امللل يف األهواء والنحل، ألصول األحكام

  ).١٨/١٨٤(، وسري أعالم النبالء، )٣/٣٢٨(

  ).١٥٣(ابن حزم، ص ، إلمجاعمراتب ا) ٥(

  
  

  ".املشقة جتلب التيسري"قواعد أعم من قاعدة اليسري مغتفر كقاعدة : القسم األول

مندرجة حتت هذه القاعدة وذلك ألن اعتبار اليسري " اليسري مغتفر"وقد سبقت اإلشارة إىل أن قاعدة 

  .ألموروعدم التسامح فيه يؤدي إىل املشقة حيث يصعب التحرز منه يف أغلب ا

قواعد أخص من قاعدة اليسري مغتفر لكوا تنص على جنس معني مما ال يتسامح يف كثريه : القسم الثاين

  :وإن كان يسريه مغتفراً، ومنها

  ).١"(الغرر الكثري يفسد العقود دون يسريه"-

ا خاصة وهذه القاعدة أخص من قاعدة اليسري مغتفر أل، )٢(واملراد بالغرر ما يكون مستورة العاقبة

  .بالغرر بينما قاعدة اليسري مغتفر تشمل الغرر وغريه مما يتسامح فيه لكونه يسريا

  ).٣"(العيب اليسري ال ميكن التحرز عنه فجعل عفواً"-

  .هذه قاعدة صيغتها ناطقة مبدلوهلا، وهي أخص من قاعدة اليسري مغتفر الختصاصها بالعيب

  ).٤"(هلاالزيادة اليسرية على مثن املثل ال أثر "-

وهي أخص من قاعدة اليسري مغتفر ألا خاصة بالزيادة اليسرية على مثن املثل فهي ناطقة بالعفو عن 

  .الغنب اليسري، بينما قاعدة اليسري مغتفر تشمل الغنب وغريه مما ال يتسامح فيه لو كان كثرياً

  :قواعد قريبة املعىن من قاعدة اليسري مغتفر، ومنها: القسم الثالث

__________  

  ).٤/٢٠٤(اإلمام الباجي، ، املنتقى شرح موطأ اإلمام مالك) ١(

، والغرر يف العقود وآثاره يف التطبيقات )١٢/١٩٤(مشس األئمة السرخسي، ، املبسوط: ينظر) ٢(

  ).٣٤(الدكتور حممد األمني الضرير، ص ، املعاصرة

فإن العيب ال : "، وعبارة ابن قدامة)١٤/١١٧(، واملغين، ابن قدامة، )٤/٧٣(، اهلداية، ابن مهام) ٣(

  ).٤٩٧(مجهرة القواعد، ص : وينظر". ميكن التحرز منه

  ).٢/١٨٤(املنثور يف القواعد الفقهية، ) ٤(

  
  



، وقاعدة )٢"(لألكثر حكم الكل"وما يف معناها كقاعدة ، )١"(معظم الشيء يقوم مقام كله"قاعدة -

اغتفار اليسري وإهداره أن تكون العربة للمعظم أو  ذلك ألن مقتضى، )٣"(األكثر يقوم مقام الكل"

  .األكثر

، واليسري ال ميكن التحرز عنه وال يستطاع االمتناع منه )٤"(ما ال ميكن االحتراز عنه فهو عفو"قاعدة -

  .يف أغلب األحيان فكان عفوا

  .التعريف بالبيوع: املبحث الثالث

  :البيع يف اللغة

لشيء يبيعه بيعاً ومبيعاً؛ شراه وهو شاذ وقياسه مباعاً وباعه أيضا اشتراه باع ا: البيوع مجع البيع، يقال

ال خيطب الرجل على خطبة أخيه وال يبيع على بيع : "وجاء يف احلديث). ٥(فهو من األضداد

ويطلق على ). ٧(أي ال يشترِ على شراء أخيه فإمنا وقع النهي على املشتري ال على البائع، )٦"(أخيه

مبادلة : والبيع. ملتعاقدين أنه بائع ولكن إذا أطلق البائع فاملتبادر إىل الذهن باذل السلعةكل واحد من ا

} وشروه بِثَمنٍ بخسٍ { : مقابلة شيء بشيء ماال كان أو ال، بدليل قول اهللا تعاىل: أو، )٨(مال مبال

)٩.(  

__________  

  ).٣/١٨٣(املنثور يف القواعد، ) ١(

  ).٤٦٣(ومجهرة القواعد، ص ، )٣/٣٩، ٢/٥٤(، خسيالسر، املبسوط) ٢(

  )٤/٤٥و، ١/١٠٧و، ١/٦٣(، السرخسي، املبسوط) ٣(

  ).٢/١٣٩(، املرجع السابق) ٤(

  ).٧٥(ص ، وخمتار الصحاح، )ب ي ع(مادة ، )٨/٢٣(، لسان العرب: ينظر) ٥(

وم على سوم ال يبيع على بيع أخيه وال يس: كتاب البيوع، باب، )٤٠٢(أخرجه البخاري، ص ) ٦(

حترمي بيع الرجل على بيع أخيه : كتاب البيوع، باب، )٦١٥(، ومسلم، ص )٢١٤٠: (أخيه، رقم

  ).١٥١٥: (وسومه على سوم أخيه، رقم

  ).٧٥(ص ، وخمتار الصحاح، )ب ي ع(مادة ، )٨/٢٣(، لسان العرب: ينظر) ٧(

  ).ب ي ع(مادة ، )١/٦٩(، املصباح املنري: ينظر) ٨(

للتمرتاشي مع ، شرح تنوير األبصار، الدر املختار للحصكفي: ، وينظر)٢٠(اآلية سورة يوسف، ) ٩(

  ).٤/٥٠٢(، حاشية ابن عابدين

  
  

وحيتمل أن كل واحد . ألن كل واحد من املتعاقدين ميد باعه لألخذ واإلعطاء؛ واشتق البيع من الباع

  ).١(ةولذلك مسي البيع صفق؛ منهما كان يبايع صاحبه، أي يصافحه عند البيع



  :البيع يف االصطالح

  :سأذكر تعريفاً واحداً من كل مذهب، أورد الفقهاء عدة تعريفات للبيع

  ).٢"(مبادلة املال باملال بالتراضي بطريق االكتساب: "املذهب احلنفي

كُونَ إِلَّا أَنْ ت{ : لثبوته شرعا يف قوله تعاىل" بالتراضي"والبيع يف اللغة مبادلة املال باملال فزيد القيد 

 كُمناضٍ مرت نةً عارجويرى بعض احلنفية أن التراضي ال بد من زيادته حىت يف التعريف ، )٣(} ت

وقيل ال ينبغ ). ٤(اللغوي ألن األخذ غصبا وإعطاء شيء آخر من غري تراض ال يقول فيه أهل اللغة باعه

وقد يصح البيع من غري الرضا كبيع ، )٥(أن يزاد هذا القيد ليتناول بيع املكره فإنه منعقد وإن مل يلزم

إلخراج مبادلة رجلني ماهلما بطريق اهلبة بشرط " بطريق االكتساب: "وزيد القيد. القاضي على املفلس

  ).٦(العوض فإنه ليس ببيع ابتداء وإن كان يف حكمه بقاء

  ).٧"(عقد معاوضة على غري منافع وال متعة لذة: "املذهب املالكي

__________  

  ).٦/٥(، ابن قدامة، املغين) ١(

  ).٦/٢٤٦(، ابن مهام، شرح العناية على اهلداية للبابريت مع شرك فتح القدير على اهلداية) ٢(

  ).٢٩(سورة النساء، اآلية ) ٣(

  ).٤/٢(، حاشية الشليب على تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق) ٤(

  ).٣/٤(، جممع األر شرح ملتقى األحبر) ٥(

)٦ (ر شرح ملتقى األحبرجممع األ ،)٣/٤.(  

  ).١/٣٢٦(، حممد بن قاسم الرصاع، شرح حدود ابن عرفة: ينظر) ٧(

  
  

" وال متعة لذة"أخرج اإلجارة، وقوله " على غري منافع"أخرج اهلبة والوصية، وقوله " املعاوضة"قوله 

ي الشامل للسلم وهذا تعريف للبيع باملعىن األعم؛ أ. أخرج النكاح ألنه عقد معاوضة على متعة لذة

ذو مكايسة أحد : "ويف تعريفه باملعىن األخص يزاد على ما تقدم. والصرف واملراطلة وهبة الثواب

هبة الثواب والتولية " ذو مكايسة"فيخرج بقيد ". عوضيه غري ذهب وال فضة معني غري العني فيه

أحد : "وبقيد. ال مغالبة فيهااملغالبة، وهذه : والشركة واإلقالة واألخذ بالشفعة؛ ألن معىن املكايسة

خرج السلم؛ ألن " معني غري العني فيه: "وبقيد. خرج الصرف واملراطلة" عوضيه غري ذهب وال فضة

  ).١(غري العني يف السلم هو املسلم فيه ومن شرطه كونه ديناً يف الذمة

  ).٢"(مقابلة مال مبال على وجه خمصوص: "املذهب الشافعي

قرض واإلجارة فإن احلد صادق عليهما وليسا ببيع، وهلذا زاد يف اموع ويرد على هذا التعريف ال

  ).٣"(مقابلة املال مبال أو حنوه متليكاً: "متليكاً، وقال



  ).٤"(مبادلة عني أو منفعة مباحة مطلقا بأحدمها على التأبيد فيهما، بغري ربا وال قرض: "املذهب احلنبلي

رج به اإلجارة واإلعارة يف نظري اإلعارة وإن مل تقيد بزمن؛ ألن متعلق مببادلة، وخ" على التأبيد"قوله 

إخراج هلما فإن الربا حمرم، والقرض " غري ربا وقرض"للملك، وقوله : العواري مردودة فلذلك مل يقل

  ).٥(اإلرفاق: وإن قصد فيه املبادلة، لكن املقصود األعظم فيه

  :اخلالصة

  :اهب األربعة يلحظ ما يليبعد إيراد تعريفات البيع يف كل من املذ

__________  

  ).١٣- ٣/١٢(، حاشية الصاوي على الشرح الصغري) ١(

  ).٢/٢(، الشربيين، مغين احملتاج) ٢(

  ).٩/١٧٤(، اإلمام النووي، اموع شرح املهذب للشريازي) ٣(

  .وهذا التعريف هو اختيار املرداوي، وذكر أنه سلم من االعتراضات، )٤/٢٦٠(اإلنصاف ،) ٤(

  ).٣/١٤٦(، كشاف القناع) ٥(

  
  

من الفقهاء من عرف البيع مبعناه العام الذي يشمل مبادلة مال مبال على أي وجه كان، ومشل البيع -

الصحيح والفاسد، ومنهم من قصد بتعريفه البيع الصحيح مميزاً له عن غريه من وجوه املبادلة كاإلجارة 

  .والنكاح وهبة الثواب وحنو ذلك

  .قهاء يف تعريفهم للبيع بعض شروط البيع وهي ختتلف من مذهب إىل آخرذكر بعض الف-

كاإلجارة ، املقصود بالبيع ظاهر ولكن احتاج الفقهاء إىل تعريفه متييزاً له من غريه من وجوه املبادلة-

  .والنكاح وهبة الثواب وحنو ذلك

  
  

  تطبيقات القاعدة يف باب شروط البيع: الفصل األول

  :ثوفيه ثالثة مباح

  .الصيغة وجملس العقد: املبحث األول

  :وفيه ثالثة مطالب

  .الفصل اليسري بني اإلجياب والقبول: املطلب األول

  .اشتراط أن يكون البيع بالتعاطي يف األشياء اليسرية: املطلب الثاين

  .تأخري رأس مال السلم عن جملس العقد لزمن يسري: املطلب الثالث

  .العاقدان: املبحث الثاين



  :ه مطلبانوفي

  .تصرف الصيب املميز بالبيع والشراء يف األشياء اليسرية: املطلب األول

  .الكلفة اليسرية يف التسليم: املطلب الثاين

  .املبيع: املبحث الثالث

  :وفيه مطلبان

  .اجلهالة يف املبيع أو مثنه: املطلب األول

  :وفيه ثالثة فروع

  .بيع ما يكمن يف األرض: الفرع األول

  .بيع اجلزاف: ثاينالفرع ال

  .البيع بسعر السوق: الفرع الثالث

  .التغري اليسري يف املبيع بعد رؤيته: املطلب الثاين

  .الصيغة وجملس العقد: املبحث األول

  :وفيه ثالثة مطالب

  :توطئة

أو جمموع ) اإلجياب والقبول(هل هي الصيغة ، اختلف الفقهاء يف حتديد أركان البيع وغريه من العقود

فاجلمهور يرون أن هذه كلها أركان ). املبيع والثمن(واملعقود عليه ) البائع واملشتري(ة والعاقدين الصيغ

سواء أكان جزءاً من حقيقته أم ، ما توقف عليه وجود الشيء وتصوره عقال: ألن الركن عندهم، البيع

قدان واحملل فمما يستلزمه أما العا. هو الصيغة فقط: ويرى احلنفية أن الركن يف عقد البيع وغريه، مل يكن

وإن كان يتوقف عليه ، ألن ما عدا الصيغة ليس جزءاً من حقيقة البيع، وجود الصيغة ال من األركان

  ).١(وجوده

لذا ، ولكل من الصيغة والعاقدين واملعقود عليه شروط ال يتحقق الوجود الشرعي ألي منها إال بتوافرها

، وفق رؤية اجلمهور، ا يتعلق بركن من أركان البيعقسمت هذا الفصل إىل ثالثة مباحث كل منه

  .وسأشري إىل شروط كل ركن يف أول املبحث

__________  

وحاشيتا ، )٣/١٤(، وحاشية الصاوي على الشرح الصغري، )٥/١٣٣(، بدائع الصنائع: ينظر) ١(

  ).٢/٥(، البهويت، وشرح منتهى اإلرادات، )٢/١٩١(، قليويب وعمرية

  
  

  .إىل تعريف الصيغة وجملس العقد، باإلجياز، هذا املبحث أشريوقبل عرض مسائل 

  :تعريف الصيغة



صيغ، وفالن حسن : واجلمع، صاغ الشيء يصوغه صوغاً وصياغةً: يقال، الصيغة يف اللغة من الصوغ

أي هيئته اليت ، وصيغة األمر كذا وكذا. أي خلقه، وصاغه اهللا صياغة حسنة، أي حسن اخللقة، الصيغة

  ).١(ابين عليه

األلفاظ والعبارات اليت تعرب عن إرادة املتكلم ونوع : "وميكن تعريف الصيغة اصطالحاً بأا

  ).٢"(تصرفه

  :تعريف جملس العقد

وهو ، )٣(هو موضع اجللوس: والس يف اللغة. جملس والعقد: جملس العقد مركب إضايف من لفظني مها

  .سيف االصطالح أوسع حيث ال يشترط أن يكن هناك جلو

، واجلمع بني أطراف الشيء وربطها، والتوثيق واإلحكام، منها الشد: أما العقد يف اللغة فله معان كثرية

تعلق كل من اإلجياب والقبول باآلخر على وجه : "والعقد يف االصطالح هو). ٤(والعقد نقيض احلل

  ).٥"(مشروع يظهر أثره يف متعلقهما

  ).٦"(للعقداالجتماع "وجملس العقد يف االصطالح هو 

  .الفصل اليسري بني اإلجياب والقبول: املطلب األول

  :تعريف اإلجياب والقبول

  ).٧(لزم وثبت: أي، ووجب البيع جيب وجوباً، مبعىن ألزم، اإلجياب لغة مصدر أوجب

__________  

، )٣٣١(ص ، وخمتار الصحاح، )ص و غ(مادة ، )٤٤٣-٤٤٢/ ٨(، لسان العرب: ينظر) ١(

ص ، حممد علي النجار، حامد عبد القادر، أمحد حسن الزيات، إبراهيم مصطفى، واملعجم الوسيط

)٥٢٨.(  

  ).٢٨/١٥٣(، املوسوعة الفقهية) ٢(

، واملعجم الوسيط، )١٠٦(ص ، وخمتار الصحاح، )ج ل س(مادة ، )٦/٣٩(، لسان العرب: ينظر) ٣(

  ).١٣٠(ص 

، والقاموس احمليط، )٢/٤٢١(، املنريواملصباح ، )ع ق د(مادة ، )٣/٢٩٦(، لسان العرب: ينظر) ٤(

  ،)١/٣١٥(، الفريوز آبادي

  ).١٠٤(و، )١٠٣(مادة ، )١/٣٦١(، جملة األحكام العدلية) ٥(

  ).٣٦/١٤٤(، املوسوعة الفقهية) ٦(

ص ، واملعجم الوسيط، )٦٠٨(ص ، وخمتار الصحاح، )و ج ب(مادة ، )١/٧٩٣(، لسان العرب) ٧(

)١٠١٢.(  

  
  



  ).١(وقبول الشيء حمبته والرضا به وميل النفس إليه، إذا رضيه، قبل الشيء قبوالوالقبول يف اللغة من 

، "ما صدر أوالً من أحد العاقدين بصيغة صاحلة إلفادة العقد: "ويف االصطالح عرف اإلجياب بأنه

ما صدر : "واإلجياب عند اجلمهور، )٢(وهذا عند احلنفية، "ما صدر ثانياً من أي جانب كان: "والقبول

ما : "والقبول، سواء صدر أوالً أو آخراً، كالبائع واملؤجر والزوجة أو وليها، "ن يكون منه التمليكمم

فاملعترب عندهم هو أن اململِّك هو املوجب واملتملك هو ، وإن صدر أوالً، "صدر ممن يصري له امللك

  ).٣(وال اعتبار ملا صدر أوالً أو آخراً، القابل

  :شروط الصيغة

  :ولتكون الصيغة صحيحة ال بد من توفر الشروط التالية، بول يكونان الصيغةاإلجياب والق

  ).٤(أو مبا يفيد إنشاء العقد يف احلال، كون الصيغة باملاضي-

  ).٥(فلو خالف القبول اإلجياب مل ينعقد البيع، توافق اإلجياب والقبول-

ومل يلغَ ما داما يف الس ، منهمافلو تراخى القبول عن اإلجياب أو عكسه صح املتقدم ، احتاد الس-

  ).٦(ومل يتشاغال مبا يقطعه عرفا

  ).٧(عدم اهلزل يف اإلجياب أو القبول-

. وعدم هالك املعقود عليه، وعدم وفاته قبل القبول، عدم رجوع املوجب: يشترط لبقاء اإلجياب صاحلاً-

كتحول ، مى آخر غري املتعاقد عليهويشترط أال يطرأ قبل القبول تغيري على املعقود عليه حبيث يصري مس

  ).٨(العصري خال

  :صورة املسألة وحمل النزاع

__________  

  ).٧١٢(ص ، واملعجم الوسيط، )ق ب ل(مادة ، )١١/٥٣٤(، لسان العرب) ١(

  ).٤/٣(، الزيلعي، حاشية الشليب على تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق: ينظر) ٢(

  ).٣٠/٢٠٢و ٧/٢٠٣(، واملوسوعة الفقهية، )٣/٣٧٦(، اية احملتاج إىل شرح املنهاج) ٣(

  ).٥/١٣٣(، بدائع الصنائع) ٤(

  ).٣/١٤٦(، وكشاف القناع، )٥/١٣٣(، املرجع السابق) ٥(

  ).٤/٢٦٤(، واإلنصاف، )٤/٢٢٨(، مواهب اجلليل: وينظر، )٦/٢٥٤(، ابن مهام، فتح القدير) ٦(

  ).٧/١٨٤(، بدائع الصنائع) ٧(

  ).٩/١١(، واملوسوعة الفقهية، )٥/١٣٣(،بدائع الصنائع) ٨(

  
  

احتاد الس؛ مبعىن أن يكون القبول متصالً باإلجياب حبيث يصدران يف جملس : يشترط لصحة الصيغة

أو مبا هو دليل ، وأال يشتغل أحدمها بعمل غري ما عقد له الس، واحد قبل تفرق العاقدين بأبداما



ري يف الس مبا يقتضي اإلمضاء والقبول من غري فاصل لزمه فإذا أجاب املشت، اإلعراض عن العقد

وكذا لو حصل ، وإن تراخى القبول عن اإلجياب حىت ينقضي الس مل يلزمه البيع اتفاقاً، البيع اتفاقاً

فاصل يقتضي اإلعراض عما كانا فيه حىت ال يكون كالمه جواباً للكالم السابق يف العرف مل ينعقد 

  ).١(البيع

  صح العقد إذا تراخى القبول عن اإلجياب مع احتاد الس؟فهل ي

  :أقوال العلماء

  .ال يضر الفصل بني اإلجياب والقبول مع احتاد الس ما مل يشعر بإعراض عن اإلجياب: القول األول

  ).٤(واحلنابلة، )٣(واملالكية، )٢(وهذا قول مجهور العلماء من احلنفية

واختالفه ، بل ما دام الس قائماً فإن مل يقبل حىت اختلف الس ال ينعقدوله أن يق: "جاء يف فتح القدير

  ).٥"(مبا يدل على اإلعراض من االشتغال بعمل آخر وحنوه

__________  

  ).٤/٢٤٠(، مواهب اجلليل) ١(

والبحر ، )٦/٢٥٤(، ابن مهام، وشرح فتح القدير، )٥/١٣٣(، الكاساين، بدائع الصنائع: ينظر) ٢(

  ).٥/٣٢٦(، ابن جنيم، شرح كنز الدقائقالرائق 

، احلطاب، ومواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل، )٥/٥٥(، الباجي، املنتقى شرح املوطأ: ينظر) ٣(

  ).٣/٥(، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبري، )٤/٢٢٨(

-٣/١٤٧(، البهويت، وكشاف القناع عن منت اإلقناع، )٤/٢٦٤(، املرداوي، اإلنصاف: ينظر) ٤(

  ).٢/٦(، البهويت، وشرح منتهى اإلرادات، )١٤٨

  ).٤/٢٢٨(، مواهب اجلليل: وينظر، )٦/٢٥٤(، ابن مهام، فتح القدير) ٥(

  
  

ال يضر يف البيع الفصل بني اإلجياب والقبول إال أن خيرجا عن البيع لغريه ): "١(ويف حاشية الدسوقي

  ).٢"(عرفا

  ).٣"(ما داما يف الس ومل يتشاغال مبا يقطعه، حص: وإن تراخى القبول عن اإلجياب: "ويف اإلنصاف

يشترط أال يطول الفصل بني اإلجياب والقبول فلو طال الفصل مل ينعقد البيع وإن كان : القول الثاين

  ).٤(وهذا مذهب الشافعية، الس قائماً

، جياب والقبوليشترط لصحة البيع وحنوه أن ال يطول الفصل بني اإل: قال أصحابنا: "جاء يف اموع

واستثىن ). ٥"(سواء تفرقا من الس أو ال، فإن طال أو ختلل مل ينعقد، وأن ال يتخللهما أجنيب عن العقد

  ).٦(الشافعية الفصل اليسري فال يضر وال مينع من انعقاد البيع إال من عامل عامد قصد به القطع

  :أدلة القولني



__________  

عامل مشارك يف الفقه والكالم والنحو والبالغة واملنطق ، دسوقي املالكيهو حممد بن أمحد بن عرفة ال) ١(

يف فقه " احلدود الفقهية: "له كتب، منها، هـ١٢٣٠تويف بالقاهرة سنة . واهليئة واهلندسة والتوقيت

وحاشية على الشرح ، "حاشية على السعد التفتازاين"و، "حاشية على مغين اللبيب"اإلمام مالك، و

  ).٨/٢٩٢(، ومعجم املؤلفني، )٦/١٧(، األعالم للزركلي: ينظر". خمتصر خليلالكبري على 

  ).٣/٥(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري) ٢(

  ).٤/٢٦٤(، اإلنصاف) ٣(

، )٢/٣٢٩(، ومغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج، )٢/١٩٣(، حاشيتا قيلويب وعمرية: ينظر) ٤(

  ).٩/٢٠٠(، واموع شرح املهذب، )٤/٢٢٤(، مياهليت، وحتفة احملتاج بشرح املنهاج

  ).٩/٢٠٠(، اموع شرح املهذب) ٥(

  ).٢/١٩٣(، حاشيتا قيلويب وعمرية: وينظر، )٩/٢٠٠(، املرجع السابق) ٦(

  
  

استدل اجلمهور على ما ذهبوا إليه بأن العاقد حيتاج إىل التروي والفكر والتأمل فجعل ساعات الس 

يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر ولَا { : قال اهللا تعاىل، امع للمتفرقات وبه يندفع احلرجكساعة واحدة إذ هو ج

 رسالْع بِكُم رِيد١(} ي.(  

فإن ، واستدل الشافعية بأن الفصل الطويل مما يشعر بإعراض كما يف الفاحتة؛ حيث جتب املواالة فيها

ة استأنف القراءة إلشعار الطول باإلعراض سكت طويالً عمداً حبيث يزيد على سكتة االستراح

  ).٣(وكذلك العقد؛ ال ينعقد إذا طال الفصل بني اإلجياب والقبول إلشعار الطول باإلعراض، )٢(عنها

  :الترجيح

االختالف يف هذه املسألة راجع إىل اختالف وجهات النظر يف اعتبار الفصل الطويل مشعراً بإعراض عن 

، ويل ال يدل دائماً على اإلعراض حيث حيتاج العاقد إىل الفكر والتأملويظهر أن الفصل الط، العقد

  .واهللا أعلم، وذا يترجح قول اجلمهور

  :وجه كون هذه املسألة تطبيقا للقاعدة

ال فرق بني الفصل اليسري والطويل بني اإلجياب والقبول مع احتاد الس عند اجلمهور فال تكون هذه 

بينما هي من تطبيقاا على قول الشافعية ألم فرقوا بني ، دة على قوهلماملسألة من تطبيقات القاع

  .الفصل الطويل واليسري وصححوا العقد مع الفصل اليسري دون طويله؛ ألن اليسري مغتفر

  :ضابط اليسري يف هذه املسألة

  ).٤(الفصل اليسري هو الذي ال يشعر بإعراض العاقد عن القبول

  .أن يكون البيع بالتعاطي يف األشياء اليسرية اشتراط: املطلب الثاين



  :تعريف التعاطي

__________  

  ).٥/٣٢٦(البحر الرائق : وينظر، )١٨٥(اآلية ، سورة البقرة) ١(

  ).١٥٢-١/١٥١(، زكريا بن حممد األنصاري، أسىن املطالب شرح روض الطالب) ٢(

وحتفة ، )٢/٥(،  معرفة ألفاظ املنهاجومغين احملتاج إىل، )٢/١٩٣(، حاشيتا قيلويب وعمرية: ينظر) ٣(

  ).٩/٢٠٠(، واموع شرح املهذب، )٤/٢٢٤(، اهليتمي، احملتاج بشرح املنهاج

  ).٢/١٩٣(، حاشيتا قيلويب وعمرية) ٤(

  
  

واملعاطاة ، عطا بيده إىل اإلناء تناوله: يقال، وهو مبعىن التناول، من العطو، مصدر تعاطى: التعاطي لغة

  ).١(مبعىن املناولة

أو يدفع البائع املبيع فيدفع ، أن يأخذ املشتري املبيع ويدفع للبائع الثمن: أي، املبادلة بالفعل: واصطالحاً

  ).٢(من غري تكلم وال إشارة، له اآلخر الثمن

  :انعقاد البيع بالتعاطي

البيع  ولكن وقع اخلالف يف انعقاد، ال خالف بني العلماء يف صحة البيع وانعقاده بالصيغة القولية

  :وللعلماء يف هذه املسألة ثالثة أقوال، بالتعاطي

) ٤(واملالكية، )٣(وهو مذهب احلنفية، جواز البيع بالتعاطي يف احلقري والنفيس: القول األول

  ).٦(وقول عند الشافعية، )٥(واحلنابلة

  ).٨(وقول عند احلنابلة، )٧(وهذا مذهب الشافعية، عدم جواز البيع بالتعاطي: القول الثاين

__________  

، واملعجم الوسيط، )٣٨٧(ص ، وخمتار الصحاح، )عطا(مادة ، )١٥/٦٨(، لسان العرب: ينظر) ١(

  ).٦٠٩(ص 

  ).١٢/١٩٩(، واملوسوعة الفقهية، )٥/١٣٤(، بدائع الصنائع: ينظر) ٢(

  ).٦/٢٥٢(، البابريت، والعناية، )٤/٤(، الزيلعي، وتبيني احلقائق، )٥/١٣٤(، بدائع الصنائع: ينظر) ٣(

، )٤/٢٢٨(، حممد بن يوسف بن أيب القاسم العبدري، التاج واإلكليل ملختصر خليل: ينظر) ٤(

  ).٤/٤٣٤(، عليش، ومنح اجلليل شرح خمتصر خليل، )٣/٣(، وحاشية الدسوقي

  ).٢/٨(، الرحيباين، وشرح غاية املنتهى، )٤/٢٦٦(، واإلنصاف، )٦/٧(، ابن قدامة، املغين: ينظر) ٥(

  ).٢/٣(، زكريا بن حممد األنصاري، وأسىن املطالب، )٩/١٩٠(، اموع شرح املهذب: ظرين) ٦(

واية ، )٢/٣(، وأسىن املطالب شرح روض الطالب، )٩/١٩٠(، اموع شرح املهذب: ينظر) ٧(

، واإلنصاف، )٢/١٩٢(، وحاشيتا قليويب وعمرية، )٣/٣٧٦(، الرملي، احملتاج إىل شرح املنهاج



)٤/٢٦٦.(  

  ).٤/٢٦٦(، اإلنصاف: ينظر) ٨(

  
  

وقول ، )١(وهو قول عند احلنفية، جواز البيع بالتعاطي يف احملقرات دون األشياء النفيسة: القول الثالث

  ).٣(وقول عند احلنابلة، )٢(ثالث عند الشافعية

  :أدلة األقوال

__________  

، البابريت، والعناية، )٤/٤(، ئقوتبيني احلقائق شرح كنز الدقا، )٥/١٣٤(، بدائع الصنائع: ينظر) ١(

)٦/٢٥٢.(  

  ).٣/٣٧٥(، الرملي، واية احملتاج إىل شرح املنهاج، )٩/١٩٠(، اموع شرح املهذب: ينظر) ٢(

  ).٢/٨(، الرحيباين، وشرح غاية املنتهى، )٦/٧(، ابن قدامة، املغين: ينظر) ٣(

  
  

فوجب ، ومل يبني كيفيته، إن اهللا أحل البيع: "ئاليف املغين قا) ١(استدل هلم ابن قدامة: أدلة القول األول

واملسلمون يف أسواقهم وبياعام . كما رجع إليه يف القبض واإلحراز والتفرق، الرجوع فيه إىل العرف

وأبقاه على ، وإمنا علّق الشرع عليه أحكاماً، وألن البيع كان موجوداً بينهم معلوماً عندهم. على ذلك

وال عن أصحابه  - صلى اهللا عليه وسلم  -ومل ينقل عن النيب ، ه بالرأي والتحكمفال جيوز تغيري، ما كان

ولو استعملوا ذلك يف بياعام لنقل نقال ، استعمال اإلجياب والقبول -مع كثرة وقوع البيع بينهم  -

تعم به وألن البيع مما ؛ ومل يتصور منهم إمهاله والغفلة عن نقله، ولو كان ذلك شرطا لوجب نقله. شائعا

ألنه ؛ ومل خيف حكمه، بيانا عاما -صلى اهللا عليه وسلم  -البلوى فلو اشترط له اإلجياب والقبول لبينه 

صلى اهللا عليه  -ومل ينقل ذلك عن النيب ، يفضي إىل وقوع العقود الفاسدة كثريا وأكلهم املال بالباطل

. ون يف أسواقهم باملعاطاة يف كل عصروألن الناس يتبايع. وال عن أحد من أصحابه فيما علمناه -وسلم 

وألن اإلجياب والقبول إمنا يرادان للداللة على ..فكان ذلك إمجاعا، ومل ينقل إنكاره قبل خمالفينا

  ).٢"(لعدم التعبد فيه؛ فإذا وجد ما يدل عليه من املساومة والتعاطي قام مقامهما وأجزأ عنهما، التراضي

__________  

من أكرب ، د بن حممد بن قدامة املقدسي مث الدمشقي احلنبلي أبو حممد موفق الدينهو عبد اهللا بن أمح) ١(

، له مؤلفات كثرية. يف دمشق؟ ٦٢٠: تويف سنة. وكان من حبور العلم وأذكياء العامل، احلنابلة وفقهائهم

وغري ، وروضة الناظر يف أصول الفقه، والربهان يف مسائل القرآن، املغين شرح خمتصر اخلرقي: منها

، واألعالم للزركلي، )٧/١٥٥(، وشذرات الذهب، )٢٢/١٦٥(، سري أعالم النبالء: ينظر. ذلك



)٤/٦٧.(  

  ).٩-٦/٨(، ابن قدامة، املغين) ٢(

  
  

وقياساً على النكاح؛ ، ألن اسم البيع ال يقع عليها، إن املعاطاة ال ينعقد ا البيع: قالوا: أدلة القول الثاين

  ).١(وقياساً على العقار والنفائس، فظفإنه ال ينعقد إال بالل

  ).٢(ينعقد البيع باملعاطاة يف شيء خسيس جلريان العادة وال ينعقد يف النفيس لعدمها: أدلة القول الثالث

  :الترجيح

ملا سبق من أدلته وألن جواز البيع باعتبار الرضا ؛ هو القول األول، واهللا أعلم، األقرب من هذه األقوال

  ).٣(وقد وجد التراضي من اجلانبني فوجب أن جيوزال بصورة اللفظ 

  :تطبيق القاعدة على هذه املسألة

تكون هذه املسألة من تطبيقات القاعدة عند من يرى عدم صحة البيع بالتعاطي يف النفائس ويرى صحته 

جييز وليست من تطبيقات القاعدة على قول من ، يف احملقرات؛ ألن الشيء احلقري مما يتسامح فيه ويغتفر

  .وعلى قول من مينعه فيهما إذ ال فرق عندهم بني احلقري والنفيس، البيع بالتعاطي يف النفيس واحلقري

  :ضابط اليسري يف هذه املسألة

  ).٤(النفيس نصاب السرقة فصاعداً واخلسيس ما دونه

  .تأخري رأس مال السلم عن جملس العقد لزمن يسري: املطلب الثالث

  :تعريف السلم

يقال أسلم ، أسلم يف الشيء سلّم وأسلف مبعىن واحد واالسم السلَم، اللغة مبعىن السلفالسلم يف 

وسلَّم إذا أسلف وهو أن تعطي ذهباً وفضة يف سلعة معلومة إىل أمد معلوم فكأنك قد أسلمت الثمن إىل 

  ).٦(مي رأس املالوسلفاً لتقد، ومسي سلماً لتسليم رأس املال يف الس). ٥(صاحب السلعة وسلَّمته إليه

__________  

  .وما بعدها، )٩/١٩٠(، اموع شرح املهذب: ينظر) ١(

  ).٤/٤(، تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق: ينظر) ٢(

  ).٤/٣(، الزيلعي، حاشية الشليب على تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق) ٣(

  ).٤/٣(، الزيلعي، حاشية الشليب على تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق) ٤(

واملعجم ، )٢٧٩(ص ، وخمتار الصحاح، )س ل م(مادة ، )١٢/٢٨٩(، لسان العرب: ينظر) ٥(

  ).٤٤٦(ص ، الوسيط

  ).٢/١٠٢(، مغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج) ٦(

  
  



فهو ، وأما السلم يف االصطالح فقد اختلف الفقهاء يف تعريفه تبعاً الختالفهم يف الشروط املعتربة فيه

عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغري عني : "ومن تعريفات املالكية، )١"(شراء آجل بعاجل: "نفيةعند احل

بيع شيء موصوف يف الذمة بلفظ السلف أو : "وهو عند الشافعية، )٢"(وال منفعة غري متماثل العوضني

عقد على موصوف يف الذمة مؤجل بثمن مقبوض يف جملس : "وعرفه احلنابلة بأنه، )٣"(السلم

  ).٤"(لعقدا

وإذا أمهلت الشروط املختلف فيها بني املذاهب ميكن القول بأن السلم عبارة ، وهذه التعريفات متقاربة

  .عن بيع موصوف يف الذمة ببدل عاجل

  :تسليم رأس مال السلم يف جملس العقد

  :اختلف العلماء يف اشتراط تسليم رأس مال السلم يف جملس العقد على قولني

فلو تفرق العاقدان قبله بطل ، شروط صحة السلم تسليم رأس ماله يف جملس العقد من: القول األول

  ).٧(واحلنابلة، )٦(والشافعية، )٥(وهذا ما ذهب إليه مجهور الفقهاء من احلنفية، العقد

__________  

  ).٦/١٦٨(، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، )٥/٢٠٩(، رد احملتار على الدر املختار: ينظر) ١(

  ).٢/٣٩٥(، حممد بن قاسم الرصاع، شرح حدود ابن عرفة )٢(

  ).٥/٢(، اهليتمي، وحتفة احملتاج بشرح املنهاج، )٤/١٨٢(، اية احملتاج) ٣(

  ).٣/٢٨٩(، كشاف القناع عن منت اإلقناع) ٤(

وتبيني احلقائق شرح كنز ، )٥/٢٠٢(، وبدائع الصنائع، )١٢/١٢٧(، السرخسي، املبسوط: ينظر) ٥(

  ).٤/١١٧(، الدقائق

اية احملتاج إىل شرح ، )٥/٤(، وحتفة احملتاج يف شرح املنهاج، )٢/٤٦(، الشافعي، األم: ينظر) ٦(

  ).٤/١٨٣(، املنهاج

  ).٣/٣٠٤(، وكشاف القناع، )٥/١٠٤(، واإلنصاف، )٦/٤٠٩(، ابن قدامة، املغين: ينظر) ٧(

  
  

وجيوز تأخريه اليومني والثالثة بشرط ، عقدال يشترط تعجيل رأس مال السلم يف جملس ال: القول الثاين

  ).١(وهذا مذهب املالكية يف املشهور عندهم، وبغري شرط

  :أدلة القولني

  :أدلة القول األول

من أسلف فليسلف يف كيل معلوم ووزن معلوم إىل أجل : "-صلى اهللا عليه وسلم  - قوله .١

، عطيه ما أسلفه قبل أن يفارق من أسلفهألنه ال يقع اسم السلف فيه حىت ي: فليعط: أي، )٢"(معلوم

  ).٣(والسلف ينبئ عن التقدم فيقتضي لزوم تسليم رأس املال ويقدم قبضه على قبض املسلم فيه



حذراً من أن يصري بيع دين بدين فيدخل حتت النهي؛ ألن املسلم فيه دين فال بد أن يكون مقبوضاً يف .٢

): ٥(وقال ابن املنذر، )٤(ال يكون افتراقاً عن دين بدينواالفتراق ال عن قبض رأس امل، جملس السلم

  ).٦"(وأمجعوا على أن بيع الدين بالدين ال جيوز"

__________  

حممد عرفه الدسوقي، ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، )٣/٥٩(، اإلمام مالك، املدونة: ينظر) ١(

  ).٥/٣٣٢(، الشيخ عليش، ومنح اجلليل شرح خمتصر خليل، )٣/١٩٥(

، )٢٢٤٠: (رقم، باب السلم يف وزن معلوم، كتاب السلم، )٤١٧(ص ، أخرجه البخاري) ٢(

  ).١٦٠٤: (رقم، باب السلم، كتاب املساقاة، )٦٥٥(ص ، ومسلم

  ).٥/٢٠٢(، وبدائع الصنائع، )٣/٣٠٤(، كشاف القناع: ينظر) ٣(

  ).٥/٢٠٢(، املرجع السابق: ينظر) ٤(

؟، ٣١٨: نذر أبو بكر النيسابوري الشافعي الشهري بابن املنذر املتوىف سنةهو حممد بن إبراهيم بن امل) ٥(

، واإلمجاع واالختالف، واإلقناع يف الفروع، االقتصاد يف اإلمجاع واخلالف: من تصانيفه. ؟٣١٩: وقيل

  ).٥/٢٩٤(، واألعالم للزركلي، )١٤/٤٩٠(، وسري أعالم النبالء، )٤/٢٠٧(، وفيات األعيان: ينظر

  ).١٣٢(ص ، ابن املنذر، مجاعاإل) ٦(

  
  

واعتربوا ، "ما قارب الشيء يعطى حكمه: "استدل املالكية على ما ذهبوا إليه بقاعدم: أدلة القول الثاين

وألنه معاوضة ال خيرج بتأخري قبضه من ، هذا التأخري اليسري معفواً عنه فأشبه التأخري للتشاغل بالقبض

  ).١(ىل آخر السفأشبه ما لو تأخر إ، أن يكون سلماً

  :الترجيح

وفيه تيسري على الناس إال أن قول اجلمهور أحوط ، قول املالكية يوافق األصل يف املعامالت وهو اإلباحة

  .وأبعد عن احملذور وهو بيع الدين بالدين

ال جيوز فيه شرط تأخري العوض ، وأجاب اجلمهور عما استدل به املالكية بأن السلم عقد معاوضة

  ).٢(بدليل الصرف، كالصرف ويفارق الس ما بعده، فال جيوز التفرق فيه قبل القبض ،املطلق

  :وجه كون هذه املسألة تطبيقا للقاعدة

هذه املسألة تعترب تطبيقاً للقاعدة؛ ألن العلماء املالكية ومن أخذ بقوهلم أجازوا أن يؤخر رأس مال السلم 

عدم التأخري لنهي عن بيع الدين بالدين ولكن املالكية مع أن األصل ، إىل ثالثة أيام عن جملس العقد

  .تساحموا يف ذلك واعتربوا هذه الفترة أمراً يسرياً مغتفراً

  :ضابط اليسري يف هذه املسألة

  ).٣(اليسري يف هذه املسألة ثالثة أيام وما دوا قياسا على خيار الشرط



  .العاقدان: املبحث الثاين

  :وفيه مطلبان

  :توطئة

كل من يتوىل العقد أصالة أو : واملراد بالعاقدين، ن ركن من أركان البيع عند اجلمهور كما سبقالعاقدا

ألا تشمل ؛ وكلمة عاقد أعم من بائع. البائع واملشتري: أي، والعاقدان يف البيع مها املتبايعان، وكالة

  ).٤(كل عاقد لعقد سواء كان عقد بيع أو عقد إجارة أو هبة أو غري ذلك من العقود

__________  

واملوسوعة ، )٦/٤٠٩(، ابن قدامة، واملغين، )٣/١٩٥(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري) ١(

  ).٢٥/١٩٢(، الفقهية

  ).٦/٤٠٩(، ابن قدامة، املغين) ٢(

  ).٥/٣٣٢(، منح اجلليل شرح خمتصر خليل: ينظر) ٣(

الدردير أبو ، الشرح الكبري، )١٦٢(مادة ، )١/١١٢(، درر احلكام يف شرح جملة األحكام: ينظر) ٤(

  ).٣٠/٢٢٠(، واملوسوعة، )٣/٣(، مع حاشية الدسوقي، الربكات

  
  

ويشترط إسالم ، غري حمجور عليه، بصرياً، خمتاراً، عاقالً، بين الفقهاء أنه يشترط يف العاقد أن يكون بالغاً

وقد وقع اخلالف ). ١(ع سالحاًوعصمته إن كان املبي، أو مصحفاً، املشتري إن كان املبيع عبداً مسلماً

بني العلماء يف اعتبار بعض هذه الشروط وهلم تفصيالت عديدة آثرت عدم ذكرها جتنباً للتطويل وإمنا 

  .أشرت إىل ما له صلة ذا املبحث

  .تصرف الصيب املميز بالبيع والشراء يف األشياء اليسرية: املطلب األول

  :تعريف الصيب املميز

ماز الشيء إذا عزله وفرزه : يقال، والتمييز لغة مصدر ميز، ن بلغ سن التمييزالصيب املميز هو م

واملراد بسن التمييز عند الفقهاء تلك السن اليت إذا انتهى إليها الصغري عرف مضاره ). ٢(وفصله

أ وهذه املرحلة تبد. وكأنه مأخوذ من ميزت األشياء إذا فرقت بني خريها وشرها بعد املعرفة ا، ومنافعه

  ).٣(وتنتهي بالبلوغ، وهو سن التمييز كما حدده مجهور الفقهاء، ببلوغ الصيب سبع سنني

  :تصرفات الصيب املميز

وال ، كقبول اهلدية، يعترب تصرف الصغري املميز إذا كان يف حقه نفعاً حمضاً وإن مل يأذن به الويل ومل جيزه

أما ) ٤(،كأن يهب آلخر شيئا، ه وأجازهيعترب تصرفه الذي هو يف حقه ضرر حمض وإن أذنه بذلك ولي

  :العقود الدائرة بني النفع والضرر كالبيع واإلجارة فللعلماء يف اعتبار تصرفات الصيب املميز فيها أقوال

__________  



  ).٩/١٨١(، اموع شرح املهذب) ١(

، الوسيطواملعجم ، )٥٥٢(ص ، وخمتار الصحاح، )م ي ز(مادة ، )٥/٤١٢(، لسان العرب: ينظر) ٢(

  ).٨٩٣(ص 

، )٢/٥٨٧(، واملصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، )٩/٤٤٣(، اموع شرح املهذب: ينظر) ٣(

  ).٧/١٥٩(، واملوسوعة، )٩/٤٣١(، واإلنصاف، )م ي ز(مادة 

، ودرر احلكام يف شرح جملة األحكام، وما بعدها، )٣١١، ٩/٣٤(، العناية شرح اهلداية) ٤(

  ).٩٦٧(مادة ، )٢/٦٠٦(

  
  

، )١(وهذا رأي مجهور الفقهاء من احلنفية، ويقف على إجازة وليه، يصح تصرف املميز: القول األول

  ).٣(واحلنابلة، )٢(واملالكية

، وهذا ما ذهب إليه الشافعية، ال يصح تصرف الصيب املميز سواء أذن له الويل أم ال: القول الثاين

  ).٤(واحلنابلة يف الرواية

وهذا ما ذهب إليه ، تصرف املميز يف أشياء يسرية ولو بدون إجازة الويليصح : القول الثالث

ويرى بعض احلنابلة صحة التصرف يف أشياء يسرية حىت من غري ، )٦(واحلنابلة يف الرواية، )٥(املالكية

  ).٧(مميز

  :أدلة األقوال

  :أدلة القول األول

بلَغوا النكَاح فَإِنْ َآنستم منهم رشدا فَادفَعوا إِلَيهِم أَموالَهم  وابتلُوا الْيتامى حتى إِذَا{ : قول اهللا تعاىل.١

وإمنا يتحقق ذلك بتفويض التصرف إليهم من البيع ، اختبارهم ليعلم رشدهم: واملقصود باالبتالء، )٨(} 

  ).٩(ليعلم هل يغبنوا أم ال؛ والشراء

  ).١٠(كالعبد، صرفه بإذن وليهفصح ت، حمجور عليه، املميز عاقل.٢

  :أدلة القول الثاين

__________  

، والعناية شرح اهلداية، )٥/١٣٥(، وبدائع الصنائع، )١٥٦و، ٢٥/٢٥(، املبسوط: ينظر) ١(

  .وما بعدها، )٩/٣١١(

، والشرح الكبري مع حاشية الدسوقي، )٤/٢٤١(، ومواهب اجلليل، )٢/١٢٦(، املدونة: ينظر) ٢(

)٤/٢.(  

  ).٢/٧(، وشرح منتهى اإلرادات، )٤/٢٦٧(، واإلنصاف، )٦/٣٤٧(، ابن قدامة، املغين: ظرين) ٣(

، )٢/١٩٥(، وشرح احمللي على املنهاج مع حاشييت قليويب وعمرية، )٩/١٨٥(، اموع: ينظر) ٤(



  ).٤/٢٦٧(، واإلنصاف، )٦/٣٤٧(، ابن قدامة، واملغين، )٢/٧(، ومغين احملتاج

ومنح اجلليل ، )٥/٦٥(، حممد بن يوسف العبيدي املواق، ليل ملختصر خليلالتاج واإلك: ينظر) ٥(

  ).٦/٩٦(، شرح خمتصر خليل

  ).٤/٢٦٨(، اإلنصاف) ٦(

  ).٢/٧(، وشرح منتهى اإلرادات، )٦/٣٤٧(، ابن قدامة، املغين) ٧(

  ).٦(اآلية ، سورة النساء) ٨(

  ).٦/٣٤٧(، ابن قدامة، املغين) ٩(

  ).٦/٣٤٧(، املرجع السابق) ١٠(

  
  

وعن النائم حىت ، عن الصيب حىت يبلغ: رفع القلم عن ثالثة: "-صلى اهللا عليه وسلم  -قول النيب .١

  ).١"(وعن انون حىت يفيق، يستيقظ

ميكن اإلجابة عن هذا االستدالل بأن احلديث يدل على رفع اإلمث عن الصيب حىت يبلغ وال يدل على 

  .بطالن تصرفه فيما يؤذن له

  ).٢(أشبه غري املميز، غري مكلفاملميز .٢

لعدم ؛ فإنه ال حتصل املصلحة بتصرفه، أجيب عن هذا االستدالل بأن هناك فرقاً بني املميز وغري املميز

  ).٣(ألنه قد علم حاله؛ وال حاجة إىل اختباره، متييزه ومعرفته

  ).٤(وهو مفقود يف اليسري، احلكمة يف احلجر خوف ضياع املال: أدلة القول الثالث

  :الترجيح

بالنظر إىل أدلة القول األول والثاين يظهر رجحان القول األول؛ لصراحة اآلية وضعف أدلة القول 

وال يعارض القولني ، وأما القول الثالث فهو وجيه أيضا ملا ذكر من األدلة، وسبقت اإلجابة عنها، الثاين

  .واهللا أعلم، األولني الختصاصه باألشياء اليسرية

  :دة على هذه املسألةتطبيق القاع

__________  

، )٤٨١(ص ، وأبو داود، )٩٤٠: (رقم، مسند علي بن أيب طالب، )٩٨(ص ، أخرجه اإلمام أمحد) ١(

كتاب ، )٢٥٠(ص ، والترمذي، )٤٣٩٨: (رقم، باب يف انون يسرق أو يصيب حدا، كتاب احلدود

، كتاب الطالق، )٣٦٢(ص ، لنسائيوا، )١٤٢٣: (رقم، باب ما جاء فيمن ال جيب عليه احلد، احلدود

باب ، كتاب الطالق، )٢٢١(ص ، وابن ماجة، )٣٤٣٢: (رقم، باب من ال يقع طالقه من األزواج

: مث قال، وذكر ابن حجر طرقا كثرية هلذا احلديث). ٢٠٤١: (رقم، طالق املعتوه والصغري والنائم

، إرواء الغليل." صحيح: "أللباينوقال ا، )١٢/١٢٤(، فتح الباري". وهذه طرق تقوى بعضها ببعض"



)٢/٤.(  

  ).٩/١٨٥(، اموع) ٢(

  ).٦/٣٤٧(، ابن قدامة، املغين) ٣(

  ).٣/١٥١(، كشاف القناع) ٤(

  
  

ويستثىن من ذلك تصرفه يف األشياء ، ال يصح تصرف الصيب املميز بالبيع والشراء إال بإجازة الويل

لى إجازة الويل خلفة هذه األشياء وقلة ماليتها وعدم فال يقف ع، كالريال والريالني وحنو ذلك، اليسرية

  .الغنب فيها واحلاجة إىل التسامح فيها وألن اليسري معفو عنه يف الشريعة

  :ضابط اليسري يف هذه املسألة

وحتديد اليسري من املال يرجع إىل ) ١(، مثَّل الفقهاء لليسري يف هذه املسألة برغيف وحزمة بقل وحنومها

  .تلف من بلد إىل آخر حبسب الغىن ووفرة املال وعدمهالعرف وهو خم

  .الكلفة اليسرية يف التسليم: املطلب الثاين

والسيارة ، أو السمك يف املاء، كالطري يف اهلواء، ال جيوز بيع ما ال يقدر على تسليمه باتفاق العلماء

البيع مع العجز عن  ويدل على عدم جواز، )٢(وحنو ذلك، واملال املغصوب يف يد الغاصب، املسروقة

  :تسليم املبيع ما يلي

__________  

  ).٢/٧(، شرح منتهى اإلرادات) ١(

، وتبيني احلقائق شرح كنز الدقائق، )٥/١٦٨(، وبدائع الصنائع، )١٢/١٠(، املبسوط: ينظر) ٢(

، )٥/١٦(، وشرح خمتصر خليل للخرشي، )٤/٢٦٨(، والتاج واإلكليل ملختصر خليل، )٤/٤٥(

، )٩/٣٤٣(، واملهذب مع شرحه اموع، )٧/١١٠(، الشافعي، واألم، )٣/٦٠(، وقيوحاشية الدس

وكشاف القناع عن ، )٤/٢٩٤(، واإلنصاف، )٦/٢٩١(، ابن قدامة، واملغين، )٢/١٢(، ومغين احملتاج

  ).٣/١٦٢(، منت اإلقناع

  
  

ى عن بيع  -صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب "-رضي اهللا عنه  - ما روي عن أيب هريرة .١

ال تشتروا السمك يف املاء فإنه : "-رضي اهللا عنه  -) ٢(وهلذا قال ابن مسعود، وهذا غرر، )١"(الغرر

  ).٣"(غرر

  ).٤(وذلك ال ميكن فيما ال يقدر على تسليمه، وألن القصد بالبيع متليك التصرف. ٢

__________  



: رقم، ة والبيع الذي فيه غررباب بطالن بيع احلصا، كتاب البيوع، )٦١٤(ص ، أخرجه مسلم) ١(

)١٥١٣.(  

هو أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن مسعود بن غافل بن حبيب بن مشخ بن فار بن خمزوم اهلذيل، حليف ) ٢(

اإلمام احلرب، فقيه األمة، كان من السابقني األولني، ومن النجباء العاملني، شهد بدرا، وهاجر ، بين زهرة

صلى اهللا عليه  -والزم النيب ، ى النفل، ومناقبه غزيرة، روى علما كثريااهلجرتني، وكان يوم الريموك عل

مات . وهو أول من جهر بالقرآن مبكة، كان سادس من أسلم. وكان صاحب نعليه وسواكه -وسلم 

وسري أعالم ، )٤/٢٣٣(، اإلصابة يف متييز الصحابة: ينظر. رضي اهللا عنه وأرضاه؟، ٢٣: باملدينة سنة

  .وما بعدها) ١/٤٦١(، النبالء

: رقم، )٢٩٣(ص ، مسند عبد اهللا بن مسعود، أخرجه اإلمام أمحد يف مسند املكثرين من الصحابة) ٣(

موقوف، رواه أمحد مرفوعا وموقوفا من طريق يزيد بن أيب زياد، عن : "وقال ابن حجر). ٣٦٧٦(

حيح وقفه، وقال الدارقطين فيه إرسال بني املسيب وعبد اهللا، والص: املسيب بن رافع عنه، قال البيهقي

كتاب ، التلخيص احلبري". اختلف فيه واملوقوف أصح، وكذا قال اخلطيب وابن اجلوزي: يف العلل

  ).٣/٧(، البيوع

  ).٩/٣٤٣(، مع شرحه اموع، املهذب: ينظر) ٤(

  
  

ة ولكن إذا كانت كلفة التسليم يسرية حبيث ال يلحق البائع ضرر ويقدر على التسليم من غري مشق

وأخذ الطري من برج ، كالبحث عن قطع الغيار يف مستودع صغري، جاز البيع وصح لعدم الغرر، كبرية

  ).١(أو السمك يف بركة يشاهد فيه وميكن اصطياده من غري املشقة، صغري مغلق عليه

يف املاء واملعىن ال جيوز بيعه : "وقال، ثالثة شروط لصحة بيع السمك يف املاء، رمحه اهللا، وذكر ابن قدامة

ال مينع مشاهدته ، أن يكون املاء رقيقاً، الثاين. أن يكون مملوكاً، أحدها: إال أن جيتمع ثالثة شروط

، ألنه مملوك؛ جاز بيعه، فإن اجتمعت هذه الشروط. أن ميكن اصطياده وإمساكه، الثالث. ومعرفته

مل جيز ، رط مما ذكرناوإن اختل ش. كاملوضوع يف الطست، فجاز بيعه؛ مقدور على تسليمه، معلوم

  ).٢.."(بيعه

كالبحث عن قطع الغيار يف مستودع كبري غري ، أما إذا أمكن تسليم املبيع لكنه يتطلب كلفة ومشقة

  :فللعلماء يف جواز البيع يف هذه احلال قوالن، واصطياد الطائر يف برج كبري، مرتب

  ).٤(افعيةوالش، )٣(وهو مذهب احلنفية، ال جيوز هذا البيع: القول األول

  ).٥"(فإن كانت احلظرية كبرية حبيث ال ميكن أخذه إال حبيلة ال جيوز: "جاء يف تبيني احلقائق

  ).٦"(مل جيز بيعه، وإن كان يف برج عظيم أو بركة عظيمة ال يقدر على أخذه إال بتعب: "ويف املهذب

__________  



وشرح خمتصر خليل ، )٤/٤٥(، تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق مع حاشية الشليب: ينظر) ١(

وكشاف القناع عن منت ، )٦/٢٩١(، ابن قدامة، واملغين، )٧/١١٠(، واألم، )٥/١٦(، للخرشي

  ).٣/١٦٢(اإلقناع 

  ).٦/٢٩١(، ابن قدامة، املغين) ٢(

  ).٤/٤٥(، وتبيني احلقائق شرح كنز الدقائق، )١٣/١٢(، املبسوط: ينظر) ٣(

  ).٢/١٩٩(، وحاشيتا قليويب وعمرية، )٩/٣٤٣(، اموع مع شرحه، املهذب للشريازي: ينظر) ٤(

  ).٤/٤٥(، تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق) ٥(

  ).٩/٣٤٣(، مع شرحه اموع، املهذب للشريازي) ٦(

  
  

  ).١(وهذا صحيح من مذهب احلنابلة، يصح بيع ما أمكن حتصيله ولو مبشقة وتعب: القول الثاين

فالصحيح من . لكن ال حيصل إال بتعب ومشقة، دة وميكن تسليمهوإن طالت امل: "جاء يف اإلنصاف

  ).٢"(جواز بيعه: املذهب

  :أدلة القولني

  ).٣(البائع يف حكم العاجز عن التسليم؛ ألنه ال يقدر على التسليم يف احلال: دليل القول األول

  ).٤(قالوا هذا البيع صحيح لعدم الغرر فيه: دليل القول الثاين

  :الترجيح

وأقصى ما ، هو رجحان قول احلنابلة؛ ألن األصل يف املعامالت احلل والصحة، واهللا أعلم، ظهرالذي ي

يف هذا البيع تأخري التسليم حىت يتمكن البائع منه وهذا ال مينع من صحة البيع إال إذا كانت املشقة 

  ).٥(ل لوقت إمكانهواجله، للعجز عن التسليم؛ فحينئذ مل جيز البيع، وتتطاول املدة فيها، كثريةً جداً

  :وجه كون هذه املسألة تطبيقا للقاعدة

ال جيوز بيع ما ال يقدر على تسليمه ملا فيه من الغرر وعدم حتقيق املقصود من البيع وهو التصرف يف 

، وقد يكون التسليم ممكناً لكنه يتطلب مشقة وكلفة فيجوز البيع على املختار من قويل أهل العلم، املبيع

وأخذ الطائر من برج ، كالبحث عن قطع الغيار يف مستودع صغري، ة التسليم يسريةوقد تكون كلف

فيجوز البيع باتفاق؛ ألن هذه املشقة مما يغتفر وال متنع من صحة ، صغري أو السمكة من بركة صغرية

  .البيع

  :ضابط اليسري يف هذه املسألة

__________  

) صح: "(حيث قال، )٣/١٦٢(،  اإلقناعوكشاف القناع عن منت، )٤/٢٩٤(، اإلنصاف: ينظر) ١(

وإذا طالت مدة التحصيل لزم أن ." الطري والسمك: أي) ولو طالت مدة حتصيلهما(البيع لعدم الغرر 



  .يكون فيه مشقة غري يسرية

  ).٤/٢٩٤(، اإلنصاف) ٢(

  ).٩/٣٤٣(، واملهذب مع شرحه اموع، )٤/٤٥(، تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق: ينظر) ٣(

  ).٣/١٦٢(، كشاف القناع عن منت اإلقناع) ٤(

  ).٦/٢٩١(، ابن قدامة، املغين: ينظر) ٥(

  
  

إذا كان البائع قادرا على أخذ املبيع وتسليمه من غري حيلة فهي كلفة يسرية وإن مل يقدر على أخذ املبيع 

  )١. (إال حبيلة فهو يف حكم العاجز عن التسليم

  .املبيع: املبحث الثالث

  :وفيه مطلبان

  .اجلهالة يف املبيع أو مثنه: املطلب األول

  :توطئة

، وفق نظرة اجلمهور، وهو ركن من أركان البيع، يسمى املبيع والثمن باملعقود عليه ومبحل العقد

إالّ أن اجلهالة ، واجلهالة تنايف هذا الشرط، )٢(منها أن يكون معلوماً، ويشترط فيه مجلة من الشروط

ومنها ما ال يفسد العقد ، وهي جهالة فاحشة، لعقد باتفاق العلماءفمنها ما هو مفسد ل، درجات

وهناك صور من البيع فيها قدر من اجلهالة ولكن وقع اخلالف بني العلماء ، وهي جهالة يسرية، باالتفاق

  :ومن تلك الصور، يف اعتبارها فاحشةً مفسدةً للعقد أو يسرية مغتفرة غري مؤثرة يف صحة العقد

  .يع ما يكمن يف األرضب: الفرع األول

وحنو ، والثوم، واجلزر، كالبصل، املراد مما يكمن يف األرض هو ما كان املقصود منه يف باطن األرض

  :وقد اختلف العلماء يف بيع هذه األشياء على قولني، ذلك

وقول عند ، )٤(واملالكية، )٣(وهو مذهب احلنفية، جيوز بيع ما يكمن يف األرض: القول األول

وللمشتري ، واشترط احلنفية أن يكون املبيع قد نبت نباتاً معلوماً يعلم وجوده حتت األرض، )٥(ةاحلنابل

  :واشترط املالكية ثالثة شروط، )٦(خيار الرؤية عند القلع على التفصيل عندهم

__________  

  ).٤/٤٥(، تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق: ينظر) ١(

  ).٩/١٧٤(، واموع، )٤/٤(، قائقتبيني احلقائق شرح كنز الد: ينظر) ٢(

، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، )٤/٢٧(، تبيني احلقائق، )٥/١٦٤(، بدائع الصنائع: ينظر) ٣(

)٥/٣٢٦.(  

والشرح الكبري مع ، )٤/٢٩٤(، العبدري، التاج واإلكليل، )٤/٣١٨(، املنتقى شرح املوطأ: ينظر) ٤(



  ).٣/١٨٦(، حاشية الدسوقي

  ).٤/٣٠٤(، واإلنصاف، )٥/٣٨٧(، ابن تيمية، تاوى الكربىالف: ينظر) ٥(

  ).٥/٣٢٦(، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، )٥/١٦٤(، بدائع الصنائع) ٦(

  
  

  .أن يرى املشتري ظاهره - أ 

  .أن يقلع منه شيء ويرى -بـ 

  ).١(وال جيوز بيعه من غري خرص بالقرياط أو الفدان، أن يخرص إمجاالً -ج 

، مقطعاً مكانه، كالورق، ال جيوز بيع ما يف داخل األرض وجيوز بيع ما كان خارجاً ظاهراً: ينالقول الثا

  ).٣(واحلنابلة، )٢(وهذا مذهب الشافعية

  :أدلة القولني

، فأشبه بيع ما مل يبد صالحه تبعاً ملا بدا، بأن احلاجة داعية إىل اجلواز: استدل أصحاب القول األول

  ).٤(د أهل اخلربة والدراية بهوألن الغرر يندفع باجتها

. فأشبه بيع احلمل، ومل يوصف له، مل يره املشتري، بأن املبيع جمهول: واستدل أصحاب القول الثاين

  ).٦(وهذا غرر، )٥(ى عن بيع الغرر - صلى اهللا عليه وسلم  - والنيب 

  :الترجيح

وإذا حتققت هذه ، ا املالكيةهو القول باجلواز مع مراعاة الشروط اليت ذكره، واهللا أعلم، الراجح

  ).٧(ألن هذه طريق معرفته؛ الشروط ال يكون املبيع جمهوالً

  .بيع اجلزاف: الفرع الثاين

  :تعريف بيع اجلزاف

واجلزاف واجلُزافة . أكثر منه: وجزف يف الكيل جزفاً، أي األخذ بكثرة، اجلزاف يف اللغة من اجلزف

  ).٨(والقياس جِزاف، تقول بعته باجلُزاف واجلُزافة، هو دخيلو، واجلزافة بيع الشيء بال وزن وال كيل

__________  

  ).٣/١٨٦(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري) ١(

  ).٢/٢٢(، ومغين احملتاج، )٣/٤٢٣(، واملنهاج مع شرحه اية احملتاج، )٣/٦٧(، األم: ينظر) ٢(

، )٢/١٤(، وشرح منتهى إرادات، )٤/٣٠٤(، واإلنصاف، )٦/١٦١(، ابن قدامة، املغين: ينظر) ٣(

  ).٣/١٦٦(، وكشاف القناع

  ).٤/٣٠٤(، واإلنصاف، )٦/١٦١(، ابن قدامة، املغين) ٤(

  ).٥٤(ص ، سبق ختيجه) ٥(

  ).٦/١٦١(، ابن قدامة، املغين) ٦(



  ).١٦/١٧٢(، املوسوعة) ٧(

  ).١٢١(ص ، واملعجم الوسيط، )ج ز ف(مادة ، )٩/٢٧(، لسان العرب: ينظر) ٨(

  
  

  ).١"(وال عد، مجلة بال كيل وال وزن، أو يعد، أو يوزن، بيع ما يكال: "ع اجلزاف اصطالحاًوبي

). ٢(لكن أجازه الشارع للضرورة واملشقة تسهيالً يف التعامل، واألصل يف بيع اجلزاف املنع للجهالة

من : "قال -صلى اهللا عليه وسلم  -أن رسول اهللا ، رضي اهللا عنهما، )٣(ودليل اجلواز حديث ابن عمر

 -وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافاً فنهانا رسول اهللا : "قال، "اشترى طعاماً فال يبعه حىت يستوفيه

وهذا يدل على أم كانوا يتعاملون ببيع ). ٤" (أن نبيعه حىت ننقله من مكانه -صلى اهللا عليه وسلم 

وإن ، من حيث اجلملة، جواز بيع اجلزاف وهلذا اتفق الفقهاء على. وأنه كان معروفاً لديهم، اجلزاف

  )٥(وقع اخلالف يف بعض صوره وبعض شروطه

__________  

، وشرح حدود ابن عرفة) ١٤١(مادة ، )١/١٠٤(، درر احلكام شرح جملة األحكام: ينظر) ١(

، واملصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، )٣/٣٥(، مع حاشية الصاوي، والشرح الصغري، )١/٣٣٥(

  ).ج ز ف(مادة ، )١/٩٩(

  ).٣/٣٦(، مع حاشية الصاوي، الشرح الصغري) ٢(

هو أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما، القرشي العدوي؛ أسلم مع أبيه ) ٣(

 -صلى اهللا عليه وسلم  - وهو صغري مل يبلغ احللم، وهاجر مع أبيه إىل املدينة، وعرض على رسول اهللا 

ه لصغر سنه، فعرض عليه يوم اخلندق وهو ابن مخس عشرة سنة فأجازه، وكان من أهل يوم أحد فرد

وتويف مبكة سنة ثالث وسبعني ، -صلى اهللا عليه وسلم  -الورع والعلم، كثري االتباع آلثار رسول اهللا 

، واإلصابة يف متييز الصحابة، )٣١-٣/٢٨(، وفيات األعيان: ينظر. وهو ابن أربع ومثانني سنة

)٤/١٨١.(  

، ومسلم، )٢١٢٣: (رقم، باب ما ذكر يف األسواق، كتاب البيوع، )٤٠٠(ص ، أخرجه البخاري) ٤(

  ).١٥٢٧: (رقم، باب بطالن بيع املبيع قبل القبض، كتاب البيوع، واللفظ له، )٦١٩(ص 

، هذهال يدرى كم كيل ، أمجع أهل العلم على أن بيع الصربة من الطعام بالصربة: "قال ابن املنذر) ٥(

فإذا : "استدالال بقوله عليه السالم؛ وال بأس به من صنفني، غري جائز، من صنف واحد، وال كيل هذه

بدائع : وينظر، واحلديث يأيت خترجيه، )١٣٣(ص ، إمجاع ابن املنذر." اختلف اجلنسان فبيعوا كيف شئتم

األر يف شرح ملتقى وجممع ، )٤/٥(، وكنز الدقائق مع شرحه تبيني احلقائق، )٥/١٥٧(، الصنائع

ومواهب ، )٤/٢٩٠(، والتاج واإلكليل، )٣/٣١(، واملدونة، )٢/١٠(، شيخي زاده داماد، األحبر



، )٦/٦٩(، ابن قدامة، واملغين، )٩/٣٧٨(، واموع، )٣/٥٥(، واألم( و، )٤/٢٨٥(، اجلليل

  ).٤/٣١٢(، واإلنصاف

  
  

  :سبعةوفصل الفقهاء املالكية شروط بيع اجلزاف وجعلوها . 

وهذا ما مل ، أو قبله إذا استمر على حاله إىل وقت العقد دون تغيري، أن يرى املبيع جزافاً حال العقد.١

  .فيكتفى برؤيتها يف جملس العقد، كقالل اخلل املطينة يفسدها فتحها، يلزم على الرؤية فساد املبيع

، جداً حبيث يسهل عده مل جيز جزافاًفإن كثر جداً حبيث يتعذر خرصه أو قلّ ، أالّ يكثر املبيع جداً.٢

  .وأماّ ما قلّ جداً من مكيل وموزون فيجوز بيعه جزافاً

  .فإن كان أحدمها يعلم قدرها فال يصح، أن جيهل املتبايعان معا قدر الكيل أو الوزن أو العدد.٣

  .أن حيزر املتبايعان ويقدرا قدره عند إرادة العقد عليه. ٤

مث إن وجد ، فال بد من علم أو ظن االستواء وإال فسد، ع عليها املبيعأن تستوي األرض اليت يوض.٥

وإن ظهر اخنفاض فاخليار ، فإن ظهر يف األرض علو فاخليار للمشتري، االستواء يف الواقع لزم وإال

  .للبائع

 ومل تقصد. ونبه بلفظ العد على أن املكيل واملوزون يباع كل جزافا ولو مل يكن مشقة، أن يعد مبشقة.٦

إال أن يقل مثن أفراده ، فال بد من عده، كالعبيد والثياب والدواب، فإن قصدت أفراده بالثمن، أفراده

  .كبيض وتفاح ورمان وبطيخ، فيجوز

  ).١(أن ال يشتريه مع مكيل.٧

__________  

  ).٣/٢١(، مع حاشية الدسوقي، والشرح الكبري، )٤/٢٨٥(، مواهب اجلليل: ينظر) ١(

  
  

، الذهب بالذهب: "-صلى اهللا عليه وسلم  - بدليل قول النيب ، ال الربوي جبنسه جمازفةًوال جيوز بيع امل

يدا ، سواء بسواء، مثال مبثل، وامللح بامللح، والتمر بالتمر، والشعري بالشعري، والرب بالرب، والفضة بالفضة

وال ميكن أن تتحقق ، مادلّ احلديث على أنه ال يباع الربوي جبنسه إال بتحقّق املماثلة بينه). ١"(بيد

والقاعدة يف ، فيبقى احتمال الربا قائماً، ألنه قائم على التخمني والتقدير، املماثلة يف البيع اجلزاف

ال خالف بني أهل : "رمحه اهللا تعاىل، قال ابن قدامة). ٢"(اجلهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل: "الربويات

وأن املساواة املرعية هي املساواة يف ،  حيرم التفاضل فيهاالعلم يف وجوب املماثلة يف بيع األموال اليت

  ).٣"(مل يضر اختالفهما فيما سواها، ومىت حتققت هذه املساواة، املكيل كيال ويف املوزون وزنا

  .البيع بسعر السوق: الفرع الثالث



  :تعريف البيع بسعر السوق

، اتفقوا على سعر: أي، قد أسعروا وسعرواو، ومجعه أسعار، هو الذي يقوم عليه الثمن: السعر يف اللغة

  ).٤(والتسعري تقدير السعر

__________  

: رقم، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا، كتاب املساقاة، )٦٤٧(ص ، أخرجه مسلم) ١(

  .-رضي اهللا عنهم  -من حديث عبادة بن صامت ، )١٥٨٧(

  ).٩/٧٦(، املوسوعة الفقهية: ينظر) ٢(

وجممع األر ، )٤/٥(، كنز الدقائق مع شرحه تبيني احلقائق: وينظر، )٦/٦٩(، دامةابن ق، املغين) ٣(

، والتاج واإلكليل، )٣/٣١(، واملدونة، )٢/١٠(، شيخي زاده داماد، يف شرح ملتقى األحبر

  ).٩/٣٧٨(، واموع، )٣/٥٥(، واألم، )٤/٢٨٥(، ومواهب اجلليل، )٤/٢٩٠(

واملعجم ، )٢٧٠(ص ، وخمتار الصحاح، )س ع ر(ادة م، )٤/٣٦٥(، لسان العرب: ينظر) ٤(

  ).٤٣٠(ص ، الوسيط

  
  

البيع : ومن صوره). ١(ما يقف عليه من غري زيادة: واملقصود بالبيع بسعر السوق أو مبا ينقطع به السعر

ر يأخذ منه كل يوم شيئاً معلوماً مث حياسبه عند رأس الشه، ممن يعامله من خباز أو حلام أو مسان أو غريهم

، "بعتك مبا يظهر من السعر بني الناس اليوم: "أو أن يقول البائع، )٢(ويعطيه مثنه، أو السنة على اجلميع

بعين كما تبيع : "أو يقول املشتري، "اشتر سلعيت كما تشتري من غريي: "أو بأن يقول البائع

  :وللعلماء يف جواز هذا البيع قوالن). ٣"(غريي

  ).٦(واحلنابلة، )٥(والشافعية، )٤(وهذا مذهب احلنفية، يعال جيوز هذا الب: القول األول

__________  

  ).٣/١٧٤(، كشاف القناع) ١(

  ).٢/٣٥٧(، ابن قيم، إعالم املوقعني عن رب العلمني) ٢(

  ).٥/١٥٢(، شرح خمتصر خليل للخرشي) ٣(

، )٤/٥٢٩(، ورد احملتار على در املختار، )٦/٢٦٠(، والفتح القدير، )١٣/٧(، املبسوط: ينظر) ٤(

  .وما بعدها

  ).٢/١٦(، ومغين احملتاج، )٢/١٥(، وأسىن املطالب، )٩/٤٠٣(، املهذب مع اموع: ينظر) ٥(

، )٢/١٨(، وشرح منتهى اإلرادات، )٤/٣١٠(، واإلنصاف، )٥/٣٨٧(، الفتاوى الكربى: ينظر) ٦(

  ).٣/١٧٤(، وكشاف القناع

  
  



وقول ، )١(وهذا قول أكثر املالكية، ر من غري تقدير الثمنجيوز البيع مبا ينقطع به السع: القول الثاين

رمحهما ، )٤(وابن القيم، )٣(اختارها ابن تيمية، ورواية عن اإلمام أمحد، )٢(عند احلنفية فيما ال يتفاوت

  ).٥(اهللا

  :أدلة القولني

النهي عن  من - صلى اهللا عليه وسلم  -استدل أصحاب القول األول ملا ذهبوا إليه مبا ورد عن النيب 

  ).٧(والبيع بسعر السوق فيه جهالة مفضية إىل الغرر، )٦(بيع الغرر

__________  

  ).٥/١٥٢(، اخلرشي، وشرح خمتصر خليل، )٤/٢٣٩(، مواهب اجلليل شرح خمتصر خليل: ينظر) ١(

  ).٦/٢٦٠(، فتح القدير) ٢(

وف بابن تيمية، احلراين، مث هو أبو العباس تقي الدين أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم املعر) ٣(

من ، حمدث، حافظ، مفسر، فقيه، جمتهد، مشارك يف أنواع من العلوم، الدمشقي، احلنبلي، شيخ اإلسالم

، ومنهاج السنة، جمموعة فتاويه: من مؤلفاته. ؟٧٢٨: تويف بدمشق سنة. أبرز علماء احلنابلة وجمتهديهم

. واالستقامة وغريها، ودرء تعارض العقل والنقل، واقتضاء الصراط املستقيم يف رد على أهل اجلحيم

  ).١/١٤٤(، واألعالم للزركلي، )١/٢٦١(، ومعجم املؤلفني، )٨/١٤٢(، شذرات الذهب: ينظر

هو أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي مث الدمشقي الشهري بابن القيم، أحد ) ٤(

، إعالم املوقعني: ألف تصانيف كثرية منها. ؟٧٥١: يف سنةتو، مولده ووفاته يف دمشق، كبار العلماء

، واحلكمة والتعليل، وشفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر، والطرق احلكمية يف السياسة الشرعية

ومعجم ، )٦/٥٦(، واألعالم للزركلي، )٨/٢٨٧(، وشذرات الذهب: ينظر.وغريها، وزاد املعاد

  ).٩/١٠٧(، املؤلفني

) ٢/٣٥٧(، ابن القيم، وإعالم املوقعني عن رب العلمني، )٥/٣٨٧(، تاوى الكربىالف: ينظر) ٥(

  ).٤/٣١٠(، واإلنصاف

  ).٥٤(ص ، سبق خترجيه) ٦(

  ).٣/١٧٤(، وكشاف القناع، )٥/١٥٦(، بدائع الصنائع: ينظر) ٧(

  
  

مل الناس يف وهو ع، وهو الصواب املقطوع به -والقول الثاين : "وقال ابن القيم منتصراً ملا ذهب إليه

ومسعته ، واختاره شيخنا، وهو منصوص اإلمام أمحد، جواز البيع مبا ينقطع به السعر:- كل عصر ومصر 

: قال، يل أسوة بالناس آخذ مبا يأخذ به غريي: يقول، هو أطيب لقلب املشتري من املساومة: يقول

وال ، وال سنة رسوله، اب اهللاوليس يف كت، بل هم واقعون فيه، والذين مينعون من ذلك ال ميكنهم تركه

وقد أمجعت األمة على صحة النكاح مبهر ، وال قياس صحيح ما حيرمه، وال قول صاحب، إمجاع األمة



وقيم احلمام ، واخلباز واملالح، وأكثرهم جيوزون عقد اإلجارة بأجرة املثل كالنكاح والغسال، املثل

كما ، فيجوز؛ ة البيع بالسعر أن يكون بيعه بثمن املثلفغاي؛ والبيع بثمن املثل كبيع ماء احلمام، واملكاري

وال تقوم مصاحل الناس إال ، فهذا هو القياس الصحيح؛ جتوز املعاوضة بثمن املثل يف هذه الصورة وغريها

  ).١"(به

  :الترجيح

كاخلبز ، هو رجحان قول احلنفية؛ أي جواز البيع بسعر السوق فيما ال يتفاوت، واهللا أعلم، الذي يظهر

وهذا هو القول الوسط الذي يوفق بني ، ألن عدم التفاوت مينع النزاع وجيعل السعر كاملعروف، واللحم

  .أدلة القول األول والثاين

  :تطبيق القاعدة على هذه املسائل

، البيع الذي يكون املبيع أو الثمن فيه جمهوالً بيع الغرر؛ الحتمال أن يباع الشيء بأكثر من قيمته أو بأقل

والبيع جزافاً والبيع بسعر السوق من أنواع ، ولكن بيع ما يكمن يف األرض، لغرر منهي عنهوبيع ا

فإذا أصبحت يسرية كانت مغتفرة ، البيوع اليت ضبطها العلماء بالشروط لتصبح اجلهالة فيها يسرية

  .تيسرياً على الناس وتلبيةً حلاجام

  :ضابط اليسري يف هذه املسائل

ولو ، واليت ال ميكن التحرز منها، )٢(تفرة هي اليت ال تفضي إىل املنازعة بني العاقديناجلهالة اليسرية املغ

  .مل تغتفر لوقع الناس يف حرج ومشقة

__________  

  ).٢/٣٥٧(، إعالم املوقعني عن رب العلمني) ١(

  ).٥/١٥٦(، بدائع الصنائع) ٢(

  
  

  .التغري اليسري يف املبيع بعد رؤيته: املطلب الثاين

  :ين على رؤية سابقةبيع مب

ومن الطرق اليت يتم ا العلم ، فال يصح البيع مع اجلهل باملبيع، العلم باملبيع من شروط صحة البيع

ففي ، وإذا رأى املتعاقدان املبيع قبل العقد مث عقدا البيع بعد الرؤية بزمن ال يتغري املبيع فيه، باملبيع الرؤية

  :سابقة قوالن ألهل العلمجواز هذا البيع املبين على الرؤية ال

وهو ، مث عقدا البيع بعد ذلك بزمن ال تتغري العني فيه جاز، إذا رأى املتعاقدان املبيع: القول األول

  ).٤(واحلنابلة، )٣(والشافعية، )٢(واملالكية، )١(مذهب احلنفية

  ).٥(ية عن أمحدوهو القول اجلديد للشافعي وروا، ال جيوز حىت يريا املبيع حال العقد: القول الثاين

  :أدلة القولني



__________  

وما ) ٤/٢٥(، وتبيني احلقائق، )٣/٣٢(، واهلداية، )١٣/١٦٤و، ١٢/٤٢(، املبسوط: ينظر) ١(

  .واحلنفية جييزون شراء ما مل يره املشتري أصال ويثبتون له خيار الرؤية، )٦/٢٨(، والبحر الرائق، بعدها

، ومواهب اجلليل، )٤/٢٩٣(، والتاج واإلكليل، )٥/٢٣(، الباجي، املنتقى شرح املوطأ: ينظر) ٢(

  ).٣/٢٥(، وحاشية الدسوقي، )٤/٢٩٤(

، )٢/١٨(، وأسىن املطالب شرح روض الطالب، )٩/٣٤٩(، املهذب مع شرحه اموع: ينظر) ٣(

واشترط الشافعية أن يكون ). ٢/٢٠٦(، وحاشيتا قليويب وعمرية، )٣/٤١٦(، الرملي، واية احملتاج

وإن احتمل التغري وعدمه على ، وأن يكون مما ال يتغري غالبا، بائع واملشتري ذاكرين لصفات املبيعال

  .السواء فيجوز ألن األصل بقاء املرئي حباله

ومطالب أويل النهى شرح ، )٢/١٧(، وشرح منتهى إرادات، )٦/٣٥(، ابن قدامة، املغين: ينظر) ٤(

  ).٣/١٦٤(، وكشاف القناع، )٣/١٤٧(، غاية املنتهى

وحاشيتا قليويب ، )٣/٤١٦(، واية احملتاج، )٩/٣٤٨(، مع شرحه اموع، املهذب: ينظر) ٥(

  ).٦/٣٥(، ابن قدامة، واملغين، )٢/٢٠٦(، وعمرية

  
  

أشبه ما لو شاهداه حال ، استدل أصحاب هذا القول بأن املبيع معلوم عند العاقدين: أدلة القول األول

كما لو رأيا ، وهلذا اكتفي بالصفة احملصلة للعلم، وإمنا الرؤية طريق للعلم، لعلموالشرط إمنا هو ا، العقد

صح بال خالف مع عدم املشاهدة ، وتبايعاها، ووقفا يف طريقها، أو أرضا، ووقفا يف بيت منها، داراً

  ).١(ولو كانت الرؤية املشروطة للبيع مشروطة حال العقد الشترط رؤية مجيعه. للكل يف احلال

فاعترب وجودها يف حال العقد ، استدل أصحاب هذا القول بأن الرؤية شرط يف العقد: ة القول الثاينأدل

  ).٢(كالشهادة يف النكاح

فلهذا اشترطت ، أجيب عن هذا االستدالل بأن الشهادة يف النكاح تراد حلل العقد واالستيثاق عليه

  ).٣(حال العقد

  :الترجيح

عن دليل القول الثاين تبني رجحان القول األول القاضي جبواز البيع بعد عرض أدلة القولني واإلجابة 

  .بالرؤية املتقدمة

  :وجه تطبيق القاعدة على هذه املسألة

ومىت وجد املبيع ، بشرط أال يتغري املبيع، كما سبق بيانه، البيع بالرؤية املتقدمة جائز عند مجاهري العلماء

وكما أن العيب ، )٤(ألن ذلك كحدوث العيب؛ يار للمشتريوإن كان ناقصاً ثبت اخل، حباله لزم البيع

  .فكذلك التغري يف املبيع يغتفر ويعفى عنه إذا كان يسرياً، ال يثبت به اخليار، اليسري مغتفر



  :ضابط اليسري يف هذه املسألة

الغيبة بني وضبطه بعض العلماء بأن تكون ، اليسري يف هذه املسألة هو التغري الذي ال يؤثر يف قيمة املبيع

إذ املبيع منه ما ، ولكن ال حد للزمن الذي ال يتغري فيه املبيع تغرياً مؤثراً، الرؤية وانعقاد البيع يسرية

  ).٥(فيعترب كل حبسبه، وما يتوسط، وما يتباعد، يسرع تغريه

__________  

  ).٦/٣٥(، ابن قدامة، املغين) ١(

  ).٩/٣٤٨(، مع شرحه اموع، املهذب) ٢(

  ).٦/٣٥(، ابن قدامة، يناملغ) ٣(

  ).٦/٣٥(، املرجع السابق) ٤(

  ).٢٢/١٩(، واملوسوعة، )٦/٣٥(، املرجع السابق: ينظر) ٥(

  
  

  تطبيقات القاعدة يف باب اخليار: الفصل الثاين

  :وفيه أربعة مباحث

  .املفارقة اليسرية وأثرها يف خيار الس: املبحث األول

  .ها يف ثبوت اخلياراجلائحة اليسرية وأثر: املبحث الثاين

  .الغنب اليسري وأثره يف ثبوت اخليار: املبحث الثالث

  .االستعمال اليسري للمبيع وأثره يف سقوط خيار العيب: املبحث الرابع

  .املفارقة اليسرية وأثرها يف خيار الس: املبحث األول

  :تعريف خيار الس

خريه بني الشيئني أي فوض إليه : يقال، فاءمبعىن االصط، اخليار يف اللغة اسم مصدر من االختيار

  ).١(اخليار

  ).٢"(طلب خري األمرين من إمضاء عقد وفسخه: "واخليار يف االصطالح

، )٤(واملراد به هنا مكان التبايع على أي حال كان املتبايعان، )٣(والس يف اللغة موضع اجللوس 

ألن املعترب هو الفترة الزمنية اليت ، ار السوحقيقة اجللوس ليست مقصودة يف هذا اخليار املسمى خبي

وال ترك ، فاجللوس ذاته ليس معترباً يف ثبوته. تعقب عملية التعاقد دون طروء التفرق من مكان التعاقد

فخيار . وهي االماك يف التعاقد، بل العربة للحال اليت يتلبس ا العاقدان، الس معترب يف انقضائه

  ).٥"(منذ التعاقد إىل التفرق أو التخاير، اقد يف إمضاء العقد أو ردهحق الع: "الس هو

  :حكم خيار الس

  :اختلف الفقهاء يف مشروعية خيار الس على قولني



__________  

  ).١٨٢(ص ، وخمتار الصحاح، )خ ي ر(مادة ، )٤/٢٦٤(، لسان العرب: ينظر) ١(

  ).٤/٢٦٤(، ولسان العرب، )٤/٣٥(، شرح منتهى اإلرادات) ٢(

، واملعجم الوسيط، )١٠٦(ص ، وخمتار الصحاح، )ج ل س(مادة ، )٦/٣٩(، لسان العرب: ينظر) ٣(

  ).١٣٠(ص 

  ).٣/١٩٨(، كشاف القناع) ٤(

  ).٢٠/١٧٠(، املوسوعة: ينظر) ٥(

  
  

 فال يلزم العقد إال بالتفرق عن الس أو التخاير واختيار، يثبت خيار الس عند البيع: القول األول

  ).٢(واحلنابلة، )١(وهو مذهب الشافعية، إمضاء العقد

، يعترب العقد الزما من فور انعقاده باإلجياب والقبول وال خيار للمتبايعني وإن مل يفترقا: القول الثاين

فإذا أوجبا البيع بالكالم وجب ، البيع كالم: "قال اإلمام مالك، واملالكية، )٣(وهذا ما ذهب إليه احلنفية

  ).٤"(مل يكن ألحدمها أن ميتنع مما قد لزمهو، البيع

  :أدلة القولني

  :أدلة القول األول

إن املتبايعني باخليار يف بيعهما ما مل يتفرقا أو يكون البيع : "-صلى اهللا عليه وسلم  -قول رسول اهللا .١

يار بعد فجعل هلما اخل، )٦"(إذا تبايع الرجالن فكل واحد منهما باخليار: "ويف الرواية). ٥"(خيارا

وما تفَرق الَّذين أُوتوا { : كقول اهللا تعاىل، املراد بالتفرق هاهنا التفرق باألقوال: فإن قيل). ٧(تبايعهما

 ابتأي باألقوال واالعتقادات، )٨(} الْك.  

__________  

، اظ املنهاجومغين احملتاج إىل معرفة ألف، )٩/١٦٩(، واموع شرح املهذب، )٣/٦(، األم: ينظر) ١(

)٢/٤٣.(  

وشرح ، )٣/١٩٨(، وكشاف القناع، )٤/٣٦٣(، واإلنصاف، )٦/١١(، ابن قدامة، املغين: ينظر) ٢(

  ).٢/٣٥(، منتهى اإلرادات

  ).٤/٣(، تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق، )٥/٢٢٨(، وبدائع الصنائع، )٣/٢١(، اهلداية: ينظر) ٣(

، )٤/٤٠٩(، ومواهب اجلليل، )٥/٥٥(، شرح املوطأاملنتقى : وينظر، )١٠/١٨٨(، املدونة) ٤(

  ).٣/٩١(، وحاشية الدسوقي

، )٣٩٧(ص ، البخاري، وهذا لفظ البخاري من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما، متفق عليه) ٥(

ثبوت ، باب، كتاب البيوع، )٦٢٠(ص ، ومسلم، )٢١٠٧: (رقم، باب كم جيوز اخليار، كتاب البيوع



  ).١٥٣١: (رقم، خيار الس للمتبايعني

، باب إذا خري أحدمها صاحبه بعد البيع فقد وجب، كتاب البيوع، )٣٩٨(ص ، أخرجه البخاري) ٦(

  ).٢١١٢: (رقم

  ).٦/١١(، ابن قدامة، املغين) ٧(

  ).٤(اآلية ، سورة البينة) ٨(

  
  

إمنا بينهما اتفاق ، إذ ليس بني املتبايعني تفرق بلفظ وال اعتقاد؛ أجيب بأن هذا باطل ألن اللفظ ال حيتمله

إذ قد علم أما باخليار قبل العقد ؛ وألن هذا يبطل فائدة احلديث. على الثمن واملبيع بعد االختالف فيه

  ).١(أو تركه، يف إنشائه وإمتامه

وكان إذا اشترى شيئاً يعجبه فارق ، رضي اهللا عنهما، فعل راوي احلديث عبد اهللا بن عمر.٢

  ).٢(صاحبه

ألن اإلنسان قد يبيع شيئاً ويشتري مث يبدو له فيندم فيحتاج إىل ، اعية إىل مشروعيتهحاجة الناس د.٣

  ).٣(التدارك بالفسخ فكان ثبوت اخليار يف الس من باب النظر للمتعاقدين

  :أدلة القول الثاين

كُم بِالْباطلِ إِلَّا أَنْ تكُونَ تجارةً عن تراضٍ يا أَيها الَّذين َآمنوا لَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بين{ : قول اهللا تعاىل.١

 كُمناألكل بالتجارة عن تراض مطلقا عن قيد التفرق ، سبحانه وتعاىل، أباح اهللا: وجه الداللة). ٤(} م

  .وعنده إذا فسخ أحدمها العقد يف الس ال يباح األكل فكان ظاهر النص حجة عليه، عن مكان العقد

  ).٥(بأن اآلية مطلقة قيدت باحلديثوأجيب 

العقد مت من اجلانبني ودخل املبيع يف ملك املشتري والفسخ بعده ال يكون إال بالتراضي ملا فيه من .٢

وميكن اإلجابة عن هذا الدليل بأنه استدالل مبحل ). ٦(اإلضرار باآلخر بإبطال حقه كسائر العقود

ون أن املبيع ال يدخل يف ملك املشتري إال بعد التفرق الذي النزاع ألن القائلني بثبوت خيار الس ير

  .يكون البيع به الزماً

  :الترجيح

__________  

  ).٦/١١(، ابن قدامة، املغين: ينظر) ١(

كتاب ، )٣٩٧(ص ، البخاري". وكان ابن عمر إذا اشترى شيئاً يعجبه فارق صاحبه: "قال نافع) ٢(

، باب، كتاب البيوع، )٦٢٠(ص ، ومسلم، و اللفظ له) ٢١٠٧: (رقم، باب كم جيوز اخليار، البيوع

  ).١٥٣١: (رقم، ثبوت خيار الس للمتبايعني

  ).٥/٢٢٨(، بدائع الصنائع) ٣(



  ).٢٩(اآلية ، سورة النساء) ٤(

  ).٥/٨٣(، الصنعاين، سبل السالم) ٥(

  ).٤/٣(، تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق) ٦(

  
  

وال دليل ، لقول األول نص يف املسألة وال جيوز العدول عنه إال بدليلاحلديث الذي استدل به أصحاب ا

ألنه روى ، رمحه اهللا، ولذلك اشتد نكري بعض العلماء على اإلمام مالك، يقوى على صرفه عن الظاهر

  ).١(هذا احلديث ومل يعمل به

  :انتهاء خيار الس

اختر إمضاء البيع : يقول أحد املتبايعني لآلخروهو أن ، التخاير: األول: ينتهي خيار الس بأحد أمرين

وهو ، التفرق: والثاين). ٢(اخترت إمضاءه أو اخترت فسخه فينقطع اخليار: فيقول اآلخر، أو فسخه

ألن الشارع ؛ ويراعى فيه عرف املتعاقدين فيما يعدونه تفرقاً، سبب متفق عليه بني املثبتني خليار الس

وقد مثّل ). ٣(واإلحراز، كالقبض، فدل ذلك على أنه أراد ما يعرفه الناس، نهومل يبي، علّق عليه حكماً

، الفقهاء للتفرق الذي يقطع اخليار بأن ميشي أحدمها مستدبراً لصاحبه خطوات إن كانا يف فضاء واسع

ذات ، وإن كانا يف دار كبرية. هو أن يبعد منه حبيث ال يسمع كالمه الذي يتكلم به يف العادة: وقيل

فإذا صعد ، وإن كانا يف دار صغرية، أو إىل جملس، فاملفارقة أن يفارقه من بيت إىل بيت، جمالس وبيوت

  ).٤(فقد فارقه، أو خرج منها، أحدمها السطح

  هل ينتهي خيار الس مبفارقة يسرية؟

__________  

  ).٦/١١(، ابن قدامة، املغين) ١(

  ).٩/٢٠٥(، مع شرحه اموع، املهذب) ٢(

  ).٦/١٢(، ابن قدامة، ملغينا) ٣(

  ).٦/١٢(، املرجع السابق) ٤(

  
  

أنه كان إذا بايع رجالً فأراد أن ال يقيله قام فمشى هنية مث رجع ، رضي اهللا عنهما، ثبت عن ابن عمر

  ).٢"(كان إذا اشترى شيئاً مشى أذرعاً ليجب البيع مث يرجع: "ويف رواية أخرى، )١(إليه

مث " أذرعا"أو " هنية"ن الفرقة تقطع اخليار ولو كانت يسرية؛ ألنه إذا مشى ويفهم من هاتني الروايتني أ

كأن يجعل بني البائع ، فال يكون اليسري مغتفراً إالّ فيما هو أقلّ من ذلك، رجع مل يفارق صاحبه إال قليالً

  ).٣(واملشتري حاجز من ستر أو غريه فال يكون مسقطاً للخيار وذلك ال يسمى تفرقاً



  :لقاعدة على هذه املسألةتطبيق ا

هذه املسألة ليست من تطبيقات القاعدة بناًء على ما سبق تقريره من أن املفارقة اليسرية تقطع خيار 

اللهم إال فيما هو أقل من مشي هنية كجعل حاجز من ستر وحنوه بني البائع ، الس وال تغتفر

  .واهللا أعلم، مار آخر وحنو ذلك أو كأن ميشي املتعاقدان فيفصل بينهما شجرة أو، واملشتري

  .اجلائحة اليسرية وأثرها يف ثبوت اخليار: املبحث الثاين

  :تعريف اجلائحة

، االستئصال: وهي مأخوذة من اجلوح مبعىن، الشدة اليت جتتاح املال من سنة أو فتنة: اجلائحة يف اللغة

وتكون بالربد . أي أهلكه باجلائحة، وجاح اهللا ماله وأجاحه مبعىن، جاحتهم اجلائحة واجتاحتهم: يقال

  ).٤(وتكون بالربد أو احلر املفرطني حىت يفسد الثمر، يقع من السماء إذا عظم حجمه فكثر ضرره

__________  

ص ، ومسلم، )٢١٠٧: (رقم، باب كم جيوز اخليار، كتاب البيوع، )٣٩٧(ص ، أخرجه البخاري) ١(

  .واللفظ له، )١٥٣١: (رقم، للمتبايعني ثبوت خيار الس، باب، كتاب البيوع، )٦٢٠(

ومل أعثر على هذه الرواية ، )٢٨: (رقم، )٤٠(ص ، عبد الرزاق الصنعاين، األمايل يف آثار الصحابة) ٢(

  ).٩/٢٠٥(، املهذب مع اموع: ينظر، وذكره الشريازي يف املهذب، يف غريه من الكتب املسندة

  ).٩/٢٠٥(، مع اموعواملهذب ، )٦/١٢(، ابن قدامة، املغين) ٣(

، واملعجم الوسيط، )١١٤(ص ، وخمتار الصحاح، )ج و ح(مادة ، )٢/٤٣١(، لسان العرب: ينظر) ٤(

  ).١٤٥(ص 

  
  

فكل ما ، )٢(أو ما ال يستطاع دفعه، )١(واجلائحة يف اصطالح الفقهاء هي آفة ال صنع آلدمي فيها

املطر والطري الغالب والدود وعفن الثمرة يف أصاب الثمرة من اجلراد والريح والنار والغرق والربد و

واختلف يف السرقة ، فذلك كله جائحة واجليش مير بالنخل فيأخذ مثرته فذلك جائحة، الشجر والسموم

  ).٣(هل تعد من اجلوائح أم ال

  :حكم وضع اجلوائح

مث ، ة بينه وبينهاإذا بيعت الثمرة بعد بدو صالحها ويسلمها البائع إىل املشتري بالتخلي: صورة املسألة

  هل تكون من ضمان البائع أم املشتري؟، تتلف قبل أوان اجلذاذ بآفة مساوية

  :للعلماء يف هذه املسألة قوالن

والشافعية يف ، )٤(وذا قال املالكية، ما لكه اجلائحة من الثمار من ضمان البائع: القول األول

  ).٦(واحلنابلة، )٥(القدمي

__________  



وعرف ابن ، )ج و ح(مادة ، )١١٣(ص ، املصباح املنري: وينظر، )٢/٨٦(، هى اإلراداتشرح منت) ١(

شرح حدود ابن ، "ما أتلف من معجوز عن نفعه عادة قهرا من مثر أو نبات بعد بيعه: "عرفة اجلائحة بأا

  ).٢٨٩(ص ، حممد ابن قاسم الرصاع، عرفة

  ).٤/٥٠٧(، التاج واإلكليل ملختصر خليل) ٢(

  ).٤/٥٠٧(، رجع السابقامل) ٣(

  .وما بعدها) ٣/١٨٢(، والشرح الكبري، )٥/٢٣٥(، ومنح اجلليل، )٤/٢٣٢(، املنتقى: ينظر) ٤(

، ومغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج، )٤٦٨-٤/٤٦٧(، حتفة احملتاج يف شرح املنهاج: ينظر) ٥(

  ).٢/٢٩٣(، وحاشيتا قليويب وعمرية على شرح احمللي، )٢/٩١(

  ).٣/٢٠٤(، ومطالب أويل النهى، )٣/٢٨٤(، وكشاف القناع، )٥/٧٥(، اإلنصاف: نظري) ٦(

  
  

  ).٢(والشافعية يف اجلديد، )١(وبه قال احلنفية، هو من ضمان املشتري: القول الثاين

  :أدلة األقولني

  :أدلة القول األول

__________  

، وبدائع الصنائع، )١٣/٤٤(، سوطواملب، )٤/٣٤(أبو جعفر الطحاوي، ، شرح معاين اآلثار: ينظر) ١(

وصرح احلنفية بأن القبض يكون بالتخلية بني املشتري واملبيع برفع احلائل بينهما على وجه ، )٥/٢٣٩(

وإذا قبض املبيع كان من ضمان ، )٥/٢٤٤(، بدائع الصنائع، يتمكن املشتري من التصرف فيه

  .املشتري

ومغين احملتاج إىل معرفة ، )٤٦٨-٤/٤٦٧(، ح املنهاجوحتفة احملتاج يف شر، )٣/٥٨(، األم: ينظر) ٢(

  ).٢/٢٩٣(، وحاشيتا قليويب وعمرية على شرح احمللي، )٢/٩١(، ألفاظ املنهاج

  
  

لو بعت من أخيك مثراً فأصابته : "وقوله) ١(،بوضع اجلوائح -صلى اهللا عليه وسلم  -أمر النيب .١

وأجيب عن هذا االستدالل ). ٢"(أخيك بغري حق؟جائحة فال حيل لك أن تأخذ منه شيئاً مب تأخذ مال 

وجيتاحهم يف األرضني ، بأن معىن اجلوائح املذكورة يف احلديث األول هي اجلوائح اليت يصاب الناس ا

وتقوية ، ألن يف ذلك صالحاً للمسلمني، فيوضع ذلك اخلراج عنهم، اخلراجية اليت خراجها للمسلمني

وذلك ، فمعناه غري هذا املعىن، وأما احلديث الثاين. فال، شياء املبيعاتهلم يف عمارة أرضيهم وأما يف األ

قبل قبض ، فيحمل على البياعات اليت تصاب يف أيدي بائعيها، ومل يذكر فيه القبض، أنه ذكر فيه البيع

 وصار يف، فأما ما قبضه املشترون. ألم يأخذوا بغري حق، فال حيل للباعة أخذ أمثاا، املشتري هلا



فكما كان . فيحدث ا اآلفات يف أيديهم، اليت يقبضها املشترون هلا، فذلك كسائر البياعات، أيديهم

  ).٣(فكذلك الثمار، ال من أموال باعتها، يذهب من أموال املشترين هلا، غري الثمار

م وال يلزم من إباحة التصرف متا، بدليل ما لو تلفت بعطش عند بعضهم، التخلية ليست بقبض تام.٢

، كذلك الثمرة، ولو تلفت كانت من ضمان املؤجر، بدليل املنافع يف اإلجارة يباح التصرف فيها، القبض

  ).٤(توجد حاالً فحاالً، كاملنافع قبل استيفائها، فإا يف شجرها

  :أدلة القول الثاين

__________  

من حديث  ،)١٥٥٤: (رقم، باب وضع اجلوائح، كتاب املساقاة، )٦٣٦(ص ، أخرجه مسلم) ١(

  .- رضي اهللا عنه  - جابر 

: رقم، )٤١٠(ص ، باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صالحها، كتاب البيوع، أخرجه البخاري) ٢(

  ).١٥٥٥: (رقم، باب وضع اجلوائح، كتاب املساقاة، )٦٣٦(ص ، ومسلم، )٢١٩٨(

  ).٤/٣٤(، شرح معاين اآلثار) ٣(

  ).٦/١٧٨(، ابن قدامة، املغين) ٤(

  
  

: أنه قال لرجل أصيب يف مثار ابتاعها فكثر دينه -صلى اهللا عليه وسلم  -بت عن رسول اهللا ما ث.١

صلى اهللا عليه وسلم  -فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول اهللا ، "تصدقوا عليه"

 -ه وسلم صلى اهللا علي -فلما كان رسول اهللا ). ١"(خذوا ما وجدمت وليس لكم إال ذلك: "لغرمائه -

إن كانوا قد قبضوا ، ومل يرده على الباعة بالثمن، وفيهم باعتها، بذهاب الثمار، مل يبطل دين الغرماء

الذي عليه ، ال تكون مطالبة عنه شيئاً من الثمن، ثبت أن اجلوائح احلادثة يف يد املشتري، ذلك منه

املشتري يف تركها بعد ذلك على  وأجيب بأنه حيتمل أا تلفت بعد أوان اجلذاذ وتفريط). ٢(للبائع

يف آخر  -صلى اهللا عليه وسلم  - لذلك قال النيب ، الشجر فإا حينئذ تكون من ضمان املشتري

  ).٣(ولو كانت اجلوائح ال توضع لكان هلم طلب بقية الدين، "ليس لكم إال ذلك: "احلديث

__________  

  ).١٥٥٦: (رقم، ب الوضع من الدينباب استحبا، كتاب املساقاة، )٦٣٦(ص ، أخرجه مسلم) ١(

  ).٤/٣٤(، شرح معاين اآلثار) ٢(

  ).١٠/٤٦١(، شرح النووي على صحيح مسلم) ٣(

  
  



، بأيب وأمي: "فقالت -صلى اهللا عليه وسلم  -من أن امرأة أتت النيب ، رمحه اهللا، ما روى اإلمام أمحد.٢

ما أصبنا من مثره شيئاً إال شيئاً أكلنا يف بطوننا ابتعت أنا وابين من فالن مثرة أرضه فأتيناه نستوضعه واهللا 

تألّى أالّ : -صلى اهللا عليه وسلم  -فقال رسول اهللا ، أو نطعمه مسكيناً رجاًء الربكة فحلف أالّ يفعل

، ألن التخلية يتعلق ا جواز التصرف؛ ولو كان واجباً ألجربه عليه). ١"(ثالث مرات، يفعل خرياً

  .نقل والتحويلكال، فتعلق ا الضمان

  ).٢(فقد تأىل أالّ يفعل خرياً، فإذا تألّى أالّ يفعل الواجب، وأجيب بأن فعل الواجب خري

  :الترجيح

خص أصحاب القول الثاين وضع اجلوائح املذكور يف احلديث باألرضني اخلراجية وهذا ختصيص من غري 

األول وأن من اشترى الثمرة  وسبقت اإلجابة عن أدلتهم فتبني رجحان القول، واألصل عموم، خمصص

  .رجع ا على البائع، فتلفت جبائحة من السماء، دون األصل

  :قدر اجلائحة اليت توضع

وإن كانت الثلث فأكثر وجب ، يرى املالكية أن اجلائحة إن كانت دون الثلث فإنه مل جيب وضعها

ووافق ، وع اجلائحةوهلم تفصيالت وخالفات يف جنس الثمرة ون، وضعها وكانت من ضمان البائع

ويرى بقية القائلني بوضع اجلوائح أنه ال فرق بني قليل اجلائحة ، احلنابلة املالكية يف رواية عندهم

  ).٣(فال يلتفت إليه، كالشيء اليسري الذي ال ينضبط، إال أن ما جرت العادة بتلف مثله، وكثريها

__________  

ص ، نصار من حديث عائشة رضي اهللا عنهاباقي مسند األ، أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده) ١(

خذوا ما : "وذكره ابن القيم يف تعليقه على سنن أيب داود عند احلديث). ٢٥٢٤٩: (رقم، )١٨٣٩(

وقد أسنده حيىي بن سعيد عن أيب ، وعلله الشافعي باإلرسال: "مث قال، "وجدمت وليس لكم إال ذلك

  ).٧/٤٦٣(، عون املعبود". الرجال عن أبيهالرجال عن عمرة عن عائشة، وأسنده حارثة بن أيب 

  ).٦/١٧٨(، ابن قدامة، املغين) ٢(

، ابن قدامة، واملغين، )٥/٧٥(، واإلنصاف، )٤/٥٠٧(، التاج واإلكليل ملختصر خليل) ٣(

)٦/١٧٩.(  

  
  

واملبتاع قد دخل على إصابة ، واستدل من اشترط الثلث بأن الثمار ال تسلم من يسري العفن وأكل الطري

بدليل قول النيب ، وما دونه يف حد القلة، واليسري احملقق ما دون الثلث ألن الثلث يف حد الكثرة، يسريال

ولذا ، فدل على أنه آخر حد الكثرة، )١"(والثلث كثري، الثلث: "يف الوصية - صلى اهللا عليه وسلم  -

  ).٢(قدر به

 -صلى اهللا عليه وسلم  -إن النيب ف: "قال ابن قدامة، واستدل من مل يشترط الثلث بعموم األحاديث



فكان ما ، وألن هذه الثمرة مل يتم قبضها. فيجب وضعه، وما دون الثلث داخل فيه، أمر بوضع اجلوائح

وما أكله الطري أو سقط ال يؤثر يف ، كاليت على وجه األرض، وإن كان قليالً، تلف منها من مال البائع

، فهو معلوم الوجود حبكم العادة، وال ميكن التحرز منه، ربفال يدخل يف اخل، وال يسمى جائحة، العادة

  .فكأنه مشروط

  :وجه تطبيق القاعدة على هذه املسألة

كاهلواء ال بد أن يرمي بعض ، ما تلف من الثمار مما جرت العادة بتلف مثله وما ال ميكن التحرز منه

ال يكون من ضمان البائع باتفاق ال يعترب جائحة يشرع وضعها و، والطري ال بد أن يأكل منه، الثمرة

  .العلماء؛ ألن اليسري مغتفر وال يلتفت إليه

  .الغنب اليسري وأثره يف ثبوت اخليار: املبحث الثالث

  :تعريف الغنب

__________  

، باب أن يترك ورثته أغنيا خري من أن يتكففوا، كتاب الوصايا، )٥٢٧(ص ، أخرجه البخاري) ١(

  ).١٦٢٨: (رقم، باب الوصية بالثلث، كتاب الوصية، )٦٦٧(ص ، ومسلم، )٢٧٤٢: (رقم

، )٢/١٩٨(، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباين، )٤/٢٣٦(، املنتقى شرح املوطأ) ٢(

  ).٦/١٧٩(، ابن قدامة، واملغين

  
  

وغنب غنب الشيء ، الغبن بالتسكني يف البيع والغبن بالتحريك يف الرأي وغبنت رأيك أي نسيته وضيعته

وغبنه ، والغنب يف البيع والشراء الوكس، وغبِن رأيه بالكسر إذا نقصه، نسيه وأغفله وجهله: فيه غبناً

  ).١(وقد غنب فهو مغبون، مبعىن خدعه ونقصه وغلبه

  ).٢"(زيادة على الثمن املعتاد بالنسبة للمشتري ونقص عنه بالنسبة للبائع: "والغنب عند الفقهاء

  :خليارالغنب الذي يثبت به ا

وللعلماء يف معرفة الغنب ، وإمنا تكلم الفقهاء يف ثبوت اخليار بغنب فاحش) ٣(ال يثبت اخليار بغنب يسري

  :الفاحش طرق

مث ، وذلك كما لو وقع البيع بعشرة مثال، يرى احلنفية أن الغنب الفاحش ما ال يدخل حتت تقومي املقومني

ألنه مل ؛ فهذا غنب فاحش، سبعة: وبعضهم، ستة: وبعضهم، إنه يساوي مخسة: إن بعض املقومني يقول

فهذا غنب ، عشرة: وبعضهم، تسعة: وبعضهم، مثانية: خبالف ما إذا قال بعضهم، يدخل حتت تقومي أحد

  ).٤(يسري

والثلث : "؛ ألنه كثري كما ورد يف احلديث)٥(وحدد املالكية وبعض احلنابلة الغنب الفاحش بالثلث

  ).٦"(كثري



ألن ما ال يرد ؛ والغنب الفاحش ما ال يتغابن الناس به يف العادة،  يف املنصوص عن أمحدوال حتديد للغنب

  ).٧(الشرع بتحديده يرجع فيه إىل العرف

  :ثبوت اخليار بالغنب

__________  

، واملعجم الوسيط، )٤١٠(ص ، وخمتار الصحاح، )غ ب ن(مادة ، )١٣/٣٠٩(، لسان العرب) ١(

  ).٦٤٣(ص 

، )غ ب ن(مادة ، )٤٤٢(ص ، املصباح املنري: وينظر، )٥/٢١٦(، رح خمتصر خليلمنح اجلليل ش) ٢(

  ).٦/١٢٥(، والبحر الرائق

، ودرر احلكام يف شرح جملة األحكام، )١٤٤-٥/١٤٣(، رد احملتار على الدر املختار: ينظر) ٣(

  ).٣٧-٦/٣٦(، ابن قدامة، واملغين، )٥/٢١٦(، ومنح اجلليل شرح خمتصر خليل، )١/١٣١(

  ).١٤٤-٥/١٤٣(، رد احملتار على الدر املختار) ٤(

، )٣٧-٦/٣٦(، ابن قدامة، واملغين، )٥/٢١٦(، منح اجلليل شرح خمتصر خليل: ينظر) ٥(

  ).٤/٣٩٤(، واإلنصاف

  ).٧٥(ص ، سبق خترجيه) ٦(

  ).٤/٣٩٤(، واإلنصاف، )٣٧-٦/٣٦(، ابن قدامة، املغين) ٧(

  
  

ولكن عند تدقيق النظر يلحظ أم ، حي بعدم ثبوت اخليار بالغنبيو، عدا احلنابلة، ظاهر كالم الفقهاء

ويتبني ذلك ، متفقون على ثبوته إذا غَنب أحد املتعاقدين اآلخر غبناً فاحشاً وكان ذلك على وجه التغرير

  :جلياً من النقوالت التالية

أما يف مغبون ، مغبون مل يغرإنه ال يرد لكن هذا يف : أن أصحابنا يقولون يف املغبون: "جاء يف رد احملتار

  ).١"(ويفىت بالرد.. غُر يكون له حق الرد

، فالقيام بالغنب واجب) ٣(إن وقع البيع أو الشراء على وجه االسترسال واالستنامة): "٢(وقال ابن رشد

  ).٤"(وإن وقع على وجه املكايسة فال قيام بالغنب اتفاقا

__________  

وجممع األر ، )٦/١٢٥(، البحر الرائق: وينظر، )١٤٤-٥/١٤٣(، ررد احملتار على الدر املختا) ١(

  ).٢/٢٤(، شيخي زاده، يف شرح ملتقى األحبر

من أهل ، الشهري باحلفيد، هو أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن رشد األندلسي، الفيلسوف) ٢(

وامه ، عليه زيادات كثرية وعين بكالم أرسطو وترمجه إىل العربية، وزاد، أسهم يف علوم كثرية. قرطبة

وافت ، والتحصيل، فلسفة ابن رشد: من مؤلفاته. ؟٥٩٥: تويف سنة، خصومه بالزندقة واإلحلاد



واألعالم ، )٢١/٣٠٧(، سري أعالم النبالء: ينظر. وغريها، وبداية اتهد واية املقتصد، التهافت

  ).٥/٣١٨(، للزركلي

أو اشتر مين كما تشتري من الناس فإين مل أعلم الثمن فيغبنه ، بعين كما تبيع الناس: كأن يقول) ٣(

  ).٥/٢١٦(، منح اجلليل شرح خمتصر خليل. بالزيادة يف البيع والنقص يف الشراء فله الرد به

وشرح خمتص ، )٤/٤٦٧(، مواهب اجلليل: وينظر، )٥/٢١٦(، منح اجلليل شرح خمتصر خليل) ٤(

  ).٣/١٤٠(، وقيوحاشية الدس، )٥/١٥٢(، خليل للخرشي

  
  

) ١(ملا روي أن حبان بن منقذ؛ وإن اشترى شيئاً فتبني أنه غنب يف مثنه مل يثبت له الرد: "وجاء يف املهذب

ولك ، ال خالبة: إذا بعت فقل: "فقال -صلى اهللا عليه وسلم  -فذكر ذلك للنيب ، كان خيدع يف البيع

وإمنا فرط ، بيع سليم ومل يوجد من جهة البائع تدليسوألن امل؛ ومل يثبت له خيار الغنب، )٢"(اخليار ثالثا

ويثبت الشافعية الرد بالغنب يف مسألة تلفي ). ٣"(املشتري يف ترك االستظهار فلم جيز له الرد

  ).٥)(٤(الركبان

__________  

واختلف يف القصة هل . هو حبان ابن منقذ بن عمرو بن عطية بن خنساء األنصاري اخلزرجي) ١(

اإلصابة يف متييز : ينظر. بن منقذ أو ألبيه منقذ بن عمرو؟ قيل مات حبان يف خالفة عثمانوقعت حلبان 

  ).٢/١١(، الصحابة

، )٢١١٧: (رقم، باب ما يكره من اخلداع يف البيع، كتاب البيوع، )٣٩٩(ص ، أخرجه البخاري) ٢(

أنه خيدع يف البيوع  -صلى اهللا عليه وسلم  -من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رجال ذكر للنيب 

: رقم، باب من خيدع يف البيع، كتاب البيوع، )٦٢١(ص ، ومسلم، "إذا بايعت فقل ال خالبة: "فقال

)١٥٣٤.(  

  ).٢/٢٤٥(، حاشيتا قليويب وعمرية: وينظر، )١١/٥٧١(، مع اموع، املهذب) ٣(

ه منهم قبل قدومهم ومعرفتهم أن يتلقى طائفة حيملون متاعاً إىل البلد فيشتري: "تلقي الركبان هو) ٤(

  ).٢/٢٢٧(، شرح احمللي على منهاج الطالبني مع حاشييت قليويب وعمرية، "بالسعر

، وأسىن املطالب، )٢/٢٢٧(، شرح احمللي على منهاج الطالبني مع حاشييت قليويب وعمرية: ينظر) ٥(

  ).٣/٤٦٧(، جواية احملت، )٢/٣٦(، ومغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج، )٢/٣٩(

  
  

إذا تلقاهم فاشترى ، تلقي الركبان، أحدها: ويثبت اخليار يف البيع للغنب يف مواضع: "وقال ابن قدامة

إذا غنب ، )٢(املسترسل: الثالث، ويذكران يف مواضعهما، )١(بيع النجش: الثاين، منهم وباعهم وغبنهم



  ).٣(فله اخليار بني الفسخ واإلمضاء، غبناً خيرج عن العادة

  :وجه تطبيق القاعدة على هذه املسألة

ولو ثبت اخليار بالغنب اليسري ألدى ذلك إىل ، الغنب الذي يوجب اخليار هو الغنب الفاحش دون يسريه

فالغنب يف شيء ، حرج ومشقة وملا استقام أحوال الناس يف بيعهم وشرائهم؛ إذ ال ميكن االحتراز منه

  .ىن عنه مغتفر وال يثبت به اخلياريسري مما يتغابن الناس مبثله ومما ال غ

وطلب التجارة ، والتعامل بالصدق، إمنا أذن اهللا سبحانه يف األموال باألكل باحلق): "٤(قال ابن العريب

فمىت خرج عن يد أحد شيء من ماله بعلمه ألخيه فقد أكل كل واحد منهما ما يرضي اهللا ، بذلك

مه فال خيلو أن يكون مما يتغابن الناس مبثله مما ال غىن وإن خرج شيء من ماله عن يده بغري عل؛ ويرتضيه

  ).٥.."(إذ ال ميكن االحتراز منه؛ عنه يف ارتفاع األسواق واخنفاضها عنه فإنه حالل جائز بغري خالف

__________  

فيظن أنه مل يزد فيها هذا ، ليقتدي به املستام، أن يزيد يف السلعة من ال يريد شراءها: بيع النجش) ١(

  ).٤/٣٩٤(، اإلنصاف. فيغتر بذلك، قدر إال وهي تساويهال

. هو اجلاهل بقيمة السلعة الذي ال حيسن املبايعة وال حيسن أن مياكس أو ال مياكس: املسترسل) ٢(

  ).٦/٣٦(، ابن قدامة، املغين

  ).٣/٢١١(، وكشاف القناع، )٤/٣٩٤(، اإلنصاف: وينظر، )٦/٣٦(، ابن قدامة، املغين) ٣(

. بكر حممد بن عبد اهللا بن أمحد، املعروف بابن العريب املعافري األندلسي اإلشبيلي احلافظ هو أبو) ٤(

والناسخ ، أحكام القرآن، عارضة األحوذي يف شرح الترمذي: من مصنفاته. ؟٥٤٣تويف سنة 

واألعالم ، )٢٠/١٩٨(، سري أعالم النبالء، )٤/٢٩٦(، وفيات األعيان: ينظر. وغريها، واملنسوخ

  ).٦/٢٣٠(، ليللزرك

  ).٢/٣١٩(، ابن العريب، أحكام القران) ٥(

  
  

  .االستعمال اليسري للمبيع وأثره يف سقوط خيار العيب: املبحث الرابع

  :تعريف العيب

ومجعه عيوب ، صار ذا عيب: أي، وعاباً، عاب الشيء عيباً: يقال، "عاب"العيب يف اللغة مصدر الفعل 

  ).١(وأعياب

كما عرفه الفقهاء احلنفية وتعريفات ، )٢"(ا خيلو عنه أصل الفطرة السليمةم: "والعيب يف االصطالح

  ).٣(املذاهب األخرى قريبة من هذا املعىن

  :مشروعية الرد بالعيب

يا { : وقد دل على ذلك عموم قول اهللا تعاىل، )٤(ال خالف بني أهل العلم يف الرد بالعيب يف اجلملة



وا لَا تنَآم ينا الَّذهأَي كُمناضٍ مرت نةً عارجكُونَ تلِ إِلَّا أَنْ تاطبِالْب كُمنيب الَكُمووالوجه ، )٥(} أْكُلُوا أَم

  ).٦(وهذا يوجب اخليار، فقد اختل رضاه، ومل حيصل، يف االستدالل أن السالمة مرغوبة املشتري

__________  

واملعجم ، )٤٠٦(ص ، خمتار الصحاحو، )ع ي ب(مادة ، )١/٦٣٣(، لسان العرب: ينظر) ١(

  ).٦٣٨(ص ، الوسيط

  ).٤/٣١(، تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق) ٢(

، واإلنصاف، )٢/٥٠(، ومغين احملتاج، )٤/٤٢٨(، التاج واإلكليل ملختصر خليل: ينظر) ٣(

)٤/٤٠٦.(  

، واملدونة، )٥/٥(، ورد احملتار، )٤/٣١(، وتبيني احلقائق، )٥/٢٧٣(، بدائع الصنائع: ينظر) ٤(

، )٥/١٣٥(، ومنح اجلليل، )٣/٩١(، وحاشية الدسوقي، )٤/٤٢٨(، والتاج واإلكليل، )٣/١٨٧(

، )٤/٤٠٥(، واإلنصاف، )٢/٥٠(، ومغين احملتاج، )٢/٦٢(، أسىن املطالب، )٩/١٦٩(، واموع

  ).٣١٠٧(، ومطالب أويل النهى، )٢/٤٤(، وشرح منتهى اإلرادات

  ).٢٩(اآلية ، سورة النساء) ٥(

  ).٥/٢٧٤(، بدائع الصنائع) ٦(

  
  

ال تصروا اإلبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه خبري النظرين بعد : "-صلى اهللا عليه وسلم  -وقول النيب 

  .وهذا احلديث أصل يف مشروعية الرد بالعيب). ١"(أن حيتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع متر

فإذا بان العيب وجب التمكن من ، ال يكون يف مقابلة السليمفبدل امل، والغالب يف األعيان السالمة

  ).٢(التدارك بالرد

وكذلك إذا علم بالعيب بعد ، وإذا علم املشتري بالعيب حني العقد ال خيار له لدخوله على البصرية

  .لزوم العقد ورضي به ألن احلق له

  :ورضا املشتري يكون بأحد أمرين

وحنو ذلك من العبارات املفيدة ، أسقطت خيار العيب، بالعيب رضيت: كلفظ، عبارة صرحية: األول

  .للرضا

بأن يوجد من املشتري بعد العلم بالعيب تصرف يف املبيع يدل على ، داللة األفعال أو التصرفات: الثاين

أو تصرف ، أو كان أرضاً فبىن عليها أو حلماً فشواه، حنو ما إذا كان ثوباً فصبغه أو قطعه، الرضا بالعيب

وذلك ، ألن اإلقدام على هذه التصرفات مع العلم بالعيب دليل الرضا بالعيب؛ تصرفاً أخرجه عن ملكه

كل تصرف يوجد من املشتري يف املشترى بعد العلم بالعيب يدل ): "٣(قال الكاساين. يبطل حق الرد

  ).٤"(على الرضا بالعيب يسقط اخليار ويلزم البيع



  :باستخدام يسري للمبيع بعد العلم بالعيبآراء الفقهاء يف سقوط حق اخليار 

  :للعلماء يف هذه املسألة قوالن

__________  

: رقم، باب النهي للبائع أال حيفل اإلبل والبقر، كتاب البيوع، )٤٠٣(ص ، أخرجه البخاري) ١(

  ).١٥٢٤: (رقم، حكم بيع املصراة، كتاب البيوع، )٦١٧(ص ، ومسلم، واللفظ له، )٢١٤٨(

  ).٢/٥٠(، تاجمغين احمل) ٢(

والكاساين نسبة إىل ، هو أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين امللقب بعالء الدين الشاشي احلنفي) ٣(

السلطان : آثاره. ؟٥٨٧نزيل حلب تويف ا سنة ، فقيه، أصويل، كاسان مدينة يف أول بالد تركستان

، واألعالم، )٧٦\٣(، معجم املؤلفني: ينظر. املبني يف أصول الدين، وبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع

  ).٧٠\٢(، للزركلي

  ).٥/٢٨٢(، بدائع الصنائع) ٤(

  
  

ويستثىن ، االستخدام اليسري للمبيع بعد العلم بالعيب يبطل اخليار ألنه دليل الرضا: القول األول ودليله

كركوب ، وما كان يف سبيل رد املبيع إىل البائع، كسقي الدابة وعلفها، من ذلك االستخدام لصاحل املبيع

إال أن ، )٣(والشافعية، )٢(الكيةوامل، )١(وهذا مذهب احلنفية استحساناً. السيارة للوصول إىل البائع

، الشافعية ضيقوا األمر فريون االستخدام للرد مسقطاً للخيار ما عدا االستخدام الذي ال بد منه

  .أو ركوب سيارة لردها إىل البائع، كركوب مجوح يعسر سوقها للحاجة

، ة نفسه يسقط خيارهولو كان املشترى دابة فركبها بعد العلم بالعيب فإن ركبها حلاج: "قال الكاساين

كما يف ، وإن ركبها ليسقيها أو لريدها على البائع أو ليشتري هلا علفاً ففيه قياس واستحسان

ولو ركبها لينظر إىل سريها بعد العلم بالعيب يكون رضا ، وقد ذكرنا ذلك يف خيار الشرط، االستخدام

  ).٤"(يسقط خياره

يف احلاضر يركب الدابة ركوب احتباس هلا بعد أن علم ) ٥(قال ابن القاسم: "وجاء يف التاج واإلكليل

  ).٦"(وإن ركبها لريدها وشبه ذلك فال شيء عليه، فإا تلزمه وذلك رضا: بالعيب

__________  

  ).٤/٤٢(، وتبيني احلقائق، )٢٨٢و، ٥/٢٧٠(، وبدائع الصنائع، )١٣/٩٩(، املبسوط: ينظر) ١(

، ٥/١١٦(، وشرح خمتصر خليل للخرشي، )٤/٤٤١(، التاج واإلكليل ملختصر خليل: ينظر) ٢(

  ).٢/١٥٣(، وحاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباين، )١٣٦و

  ).٢/٥٨(، ومغين احملتاج، )٢/٦٨(، وأسىن املطالب، )١١/٣٤٩(، اموع: ينظر) ٣(

  ).٥/٢٧٠(، بدائع الصنائع) ٤(



نادة العتقي بالوالء، الفقيه املالكي؛ مجع بني هو أبو عبد اهللا عبد الرمحن بن القاسم بن خالد بن ج) ٥(

وتويف . يف مذهبهم، وهي من أجل كتبهم" املدونة " الزهد والعلم وتفقه باإلمام مالك، وهو صاحب 

  ).١/١٤٦(، والديباج املذهب، )٣/١٢٩(، وفيات األعيان: ينظر. هـ ١٩١سنة 

  ).٤/٤٤١(، التاج واإلكليل ملختصر خليل) ٦(

  
  

: ولو بشيء خفيف كقوله، فلو استخدم العبد، ويشترط يف الرد ترك االستعمال: "تاجويف مغين احمل

  ).١"(بطل حقه من الرد إلشعار ذلك بالرضا.. اسقين ولو مل يسقه

سواء كان حلاجة ، االستخدام اليسري للمبيع بعد العلم بالعيب ال يبطل اخليار مطلقاً: القول الثاين ودليله

أو استخدم اآللة ، أو لريدها على بائعها، كأن يركب السيارة لينظر سريها، باراملبيع أو لغرض االخت

، وال خيتص بامللك، ألن ذلك ليس برضا باملبيع؛ أو لبس القميص ليعرف قدره، الكهربائية ليختربها

وهذا مذهب ، بطل رده، وإن استخدمها لغري ذلك استخداماً كثرياً. وهلذا ال يسقط به خيار الشرط

  ).٣(وقول عند الشافعية، )٢(بلةاحلنا

  :الترجيح

هو رجحان القول الثاين القاضي بأن االستخدام اليسري للمبيع ولو مل يكن ، واهللا أعلم، الذي يظهر

وألن املشتري ، لصاحل املبيع أو يف سبيل الرد ال يسقط اخليار ألنه ال يدل على الرضا وال خيتص بامللك

  .ومدى ضررهحباجة إىل ذلك ليتأكد من العيب 

  :وجه تطبيق القاعدة على هذه املسألة

، معفو عنه باتفاق العلماء، كسقي الدابة وحنوه، االستخدام اليسري للمبيع بعد العلم بالعيب لصاحل املبيع

وهذا االستخدام ال يدل ، كركوب السيارة لردها إىل البائع، وكذلك االستخدام الذي ال بد منه للرد

  .سره واحلاجة إليه فكان مغتفراًعلى الرضا باملبيع لي

يعفى عن االستخدام اليسري ولو كان حلاجة املشتري فال يبطل ، كما سبق الترجيح، وعلى القول املختار

  .اخليار؛ ألنه ال يدل على الرضا

  :ضابط اليسري يف هذه املسألة

__________  

  ).٢/٥٨(، مغين احملتاج) ١(

، وكشاف القناع، )٤/٣٨٨(، واإلنصاف، )٢٤٩-٦/٢٤٨(، ابن قدامة، املغين: ينظر) ٢(

)٣/٢٠٨.(  

  ).٢/٥٨(، مغين احملتاج، )٤/٣٧٣(، حتفة احملتاج: ينظر) ٣(

  
  



وقد اتفق العلماء على هذا الضابط وإن ، االستخدام الذي ال خيتص بامللك وال يشعر بالرضا يعترب يسرياً

  ).١(اختلفوا يف تطبيقه

__________  

، مغين احملتاج، )٤/٤٤١(، التاج واإلكليل ملختصر خليل، )٥/٢٧٠(، عبدائع الصنائ: ينظر) ١(

  ).٢٤٩-٦/٢٤٨(، ابن قدامة، واملغين، )٢/٥٨(

  
  

  تطبيقات القاعدة يف باب الربا: الفصل الثالث

  :وفيه مخسة مباحث

  .بيع املال الربوي بغري جنسه ومعه يسري من جنسه: املبحث األول

  .ي جبنسه ومع أحدمها يسري من غري جنسهبيع املال الربو: املبحث الثاين

  .التفاضل اليسري يف مبادلة املال الربوي جبنسه: املبحث الثالث

  .املفارقة اليسرية يف صرف النقود: املبحث الرابع

  .املنفعة اليسرية يف ربا القرض: املبحث اخلامس

  :توطئة

لبداية أن نعرف الربا كي يتميز عن هذا الفصل يتناول مسائل متعلقة بالربا لذا كان من املناسب يف ا

  .غريه فال يدخل فيه ما ليس منه وال خيرج عنه ما هو منه

  :تعريف الربا

، والرابية ما ارتفع من األرض، منّيته: وأربيته، زاد ومنا: الربا يف اللغة من ربا الشيء يربو ربواً ورباًء

  ).١(النمو والزيادة والعلو: فالربا

: فهو عند احلنفية، فقد اختلف العلماء يف تعريفه تبعاً الختالفهم يف مفهوم الربا أما الربا يف االصطالح

عقد على عوض خمصوص غري : "وعند الشافعية، )٢"(الفضل اخلايل عن العوض املشروط يف البيع"

: أنهوعرفه احلنابلة ب، )٣"(معلوم التماثل يف معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخري يف البدلني أو أحدمها

  ).٤"(الزيادة يف أشياء خمصوصة"

  :حكم الربا

__________  

، واملعجم الوسيط، )٢١٣(ص ، وخمتار الصحاح، )رب ا(مادة ، )١٤/٣٠٤(، لسان العرب: ينظر) ١(

  ).٣٢٦(ص 

  ).٤/٨٥(، تبيني احلقائق: وينظر، )١٢/١٠٩(، املبسوط) ٢(

، وحاشيتا قليويب وعمرية، )٢/٢١(، زكريا بن حممد بن زكريا األنصاري، أسىن املطالب) ٣(



)٢/٢٠٨.(  

  ).٣/٢٥١(، كشاف القناع: وينظر، )٦/٥١(، ابن قدامة، املغين) ٤(

  
  

، )١(} وحرم الربا { : فقول اهللا سبحانه وتعاىل، أما الكتاب؛ واإلمجاع، والسنة، الربا حرام بالكتاب

، والفضة بالفضة، الذهب بالذهب: "أنه قال-صلى اهللا عليه وسلم  - فقد ثبت عن النيب ، وأما السنة

وثبت ). ٢"(يدا بيد، سواء بسواء، مثال مبثل، وامللح بامللح، والتمر بالتمر، والشعري بالشعري، والرب بالرب

هم : وقال، وكاتبه، وشاهديه، وموكله، أنه لعن آكل الربا"-صلى اهللا عليه وسلم  -أيضاً عن النيب 

  ).٤(لى أن الربا حمرموأمجعت األمة ع). ٣"(سواء

  :أنواع الربا

ومنه ما ليس ببيع وهو ربا أهل اجلاهلية وهو القرض املشروط فيه األجل وزيادة ، من الربا ما هو بيع

والربا يف البيع هو الذي يكون يف األعيان الربوية وقد اختلف الفقهاء يف عدد ). ٥(مال على املستقرض

زيادة : "وعرفه احلنفية بأنه، ربا الفضل: األول: حلنابلة إىل أنه نوعانوا، واملالكية، فذهب احلنفية: أنواعه

فضل احللول على : "وهو، ربا النسيئة: والثاين، "عني مال شرطت يف عقد البيع على املعيار الشرعي

أو يف غري املكيلني أو ، وفضل العني على الدين يف املكيلني أو املوزونني عند اختالف اجلنس، األجل

  ).٦(ونني عند احتاد اجلنساملوز

__________  

  ).٢٧٥(اآلية ، سورة البقرة) ١(

  ).٦٠(ص ، سبق خترجيه) ٢(

من ، )١٥٩٨: (رقم، باب لعن آكل الربا وموكله، كتاب املساقاة، )٦٥١(ص ، أخرجه مسلم) ٣(

  .- رضي اهللا عنهم  -حديث جابر

  ).١٣٣(ص ، نذرابن امل، اإلمجاع: وينظر، )٥٢-٦/٥١(، ابن قدامة، املغين) ٤(

، أسىن املطالب، )٧/٣٩٥(، وبدائع الصنائع، )٢/١٨٩(، أحكام القرآن للجصاص: ينظر) ٥(

)٢/٢١.(  

ابن ، واملغين، )٣/٢٨(، الشرح الكبري مع حاشية الدسوقي: وينظر، )٥/١٨٣(، بدائع الصنائع) ٦(

  ).٣/٢٥١(، وكشاف القناع، )٦/٥٢(، قدامة

  
  

البيع بزيادة أحد العوضني يف : "وهو، ربا الفضل: األول: بيع ثالثة أنواعوذهب الشافعية إىل أن ربا ال

، "من غري ذكر أجل، تأخري قبض العوضني أو أحدمها مطلقاً: "وهو، ربا اليد: والثاين، "متحد اجلنس



  ).١(ذكر األجل يف العقد ولو قصرياً: "وهو، ربا النساء: والثالث

  .جنسه ومعه يسري من جنسه بيع املال الربوي بغري: املبحث األول

  :صورة املسألة

فيجوز بيع املال الربوي بغري جنسه متفاضال فإن احتدا يف علة ، ال جيري ربا الفضل إال يف اجلنس الواحد

، كبيع الذهب بالرب، وإن مل يتحدا يف علة الربا، اشترط التقابض يف جملس العقد، كالذهب والفضة، الربا

فأما . مع تقارب منافعهما، وال خالف يف إباحة التفاضل يف الذهب بالفضة: "ةقال ابن قدام. جاز النساء

واملطعوم ، واملوزون باملوزون، كاملكيل باملكيل، فكل جنسني جيري فيهما الربا بعلة واحدة؛ النساء

  ).٢"(بغري خالف نعلمه، فإنه حيرم بيع أحدمها باألخر نساًء، عند من يعلل به، باملطعوم

  :ال الربوي بغري جنسه ومعه يسري من جنسهحكم بيع امل

وبيع بيت سقفه مموه ، )٣(مسألة مد عجوة ودرهم: منها، تناول الفقهاء هذه املسألة يف عدة صور

وصرف ، وبيع العبد له مال، وبيع السيف احمللى بالذهب أو الفضة مبا حلي به، بالذهب بالدنانري

، وغري ذلك من الصور، لنب على القول جبريان الربا يف اللنبوبيع شاة باللنب وفيها ال، الدراهم املغشوشة

  :وبالنظر إىل هذه املسائل يلحظ الباحث أن بيع املال الربوي بغري جنسه ومعه يسري من جنسه له حالتان

ففي جواز هذا ، وبيع احمللى جبنس حليته عموماً، كحلية السيف، أن يكون اليسري مقصوداً: احلالة األوىل

  :ن ألهل العلمالبيع قوال

__________  

  ).٢/٢٠٩(، وحاشيتا قليويب وعمرية، )٢/٢١(، ومغين احملتاج، )١٠/٦٩(، اموع: ينظر) ١(

  ).٦٢-٦/٦١(، املغين) ٢(

مسألة مد عجوة ودرهم هي بيع جنس فيه الربا بعضه ببعض ومع أحدها أو معهما من غري ) ٣(

  ).٥/٣٤(، اإلنصاف. جنسهما

  
  

، )١(وهذا مذهب احلنفية، ز بيع املال الربوي بغري جنسه ومعه يسري من جنسهجيو: القول األول

ولكن يشترط احلنفية واحلنابلة أن يكون املنفرد أكثر من الذي ، )٣(ورواية عند احلنابلة، )٢(واملالكية

ويشترط املالكية جلواز شراء مصحف أو سيف أو خامت ويف شيء من ذلك ذهب أو فضة ، معه غريه

  :حلي به أربعة شروط جبنس ما

وخامت ، واملصحف، كالسيف، أن يكون ذلك النوع من احللي مباحاً يف الشرع استعماله واختاذه.١

  .وحلي النساء يكون فيه الذهب والفضة، الرجل يكون فيه حلية الفضة

زاد على والثلث وما دونه يف حكم التبع وما ، أن يكون ما فيه من الذهب أو الفضة تبعاً لقيمة احمللى.٢

  .ذلك فليس بتبع



أن يكون احللي مرتبطاً باحمللى ارتباطاً يف إزالته مضرة فال يقدر على إزالته من املبيع ومتييزه إالّ مبضرة .٣

  .الحقة

  .تعجيل املعقود عليه من مثن ومثمن فلو أجل منع بالنقد.٤

ن احللي فإن كان حملى بفضة فإذا كُملت هذه الشروط األربعة جاز أن يباع احمللى فيه جبنس ما فيه م

  ).٤(وإن اخنرم شرط من ذلك مل جيز، جاز بيعه بالفضة وإن كان حملى بذهب جاز بيعه به

  ).٦(واحلنابلة، )٥(وهذا مذهب الشافعية، ال جيوز هذا البيع: القول الثاين

  :أدلة القولني

__________  

  ).٤/٥٥٢(، ورد احملتار، )٧/١٥١(، والعناية شرح اهلداية، )٥/٢١٨(، بدائع الصنائع: ينظر) ١(

والشرح الكبري مع حاشية ، )٤/٣٣٠(، والتاج واإلكليل، )٤/٢٦٩(، املنتقى شرح املوطأ: ينظر) ٢(

  ).٣/٣٩(، الدسوقي

، واإلنصاف، )٣٠٦-٦/٣٠٥(، والفروع البن املفلح، )٦/٩٣(، ابن قدامة، املغين: ينظر) ٣(

)٥/٣٤.(  

والشرح الكبري مع حاشية ، )٤/٣٣٠(، والتاج واإلكليل، )٤/٢٦٩(، املنتقى شرح املوطأ: ينظر) ٤(

  ).٣/٣٩(، الدسوقي

  ).٢/٢١٥(، وحاشيتا قليويب وعمرية، )١٠/٢٤٠(، واموع، )٣/٣٤(، األم: ينظر) ٥(

  ).٥/٣٤(، واإلنصاف، )٦/٩٦(، ابن قدامة، املغين: ينظر) ٦(

  
  

ألنه لو اشترى حلماً من ؛ والسداد ما أمكنأمور املسلمني حممولة على الصحة : دليل القول األول

وقد أمكن ، تصحيحاً للعقد، ولكن وجب محله على أنه مذكّى، جاز مع احتمال كونه ميتة، قصاب

  ).١(أو جعل غري اجلنس يف مقابلة الزائد على املثل، جبعل اجلنس يف مقابلة غري اجلنس، التصحيح هاهنا

بل حيمل العقد على ما يقتضيه من ، ليس مسلماً به" العقد جيب تصحيح: "وأجاب املخالفون بأن قوهلم

، ومل حيمل على نقد أقرب البالد إليه، ويف البالد نقود بطل، ولذلك لو باع بثمن وأطلق. صحة وفساد

  ).٢(ال يبيع امليتة، يف الظاهر، ألن املسلم؛ أما إذا باع حلماً فالظاهر أنه مذكّى

  :أدلة القول الثاين

أنه أُيت بقالدة فيها خرز وذهب وهي من املغامن "-صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا ما ثبت عن .١

: -صلى اهللا عليه وسلم  - تباع فأمر بالذهب الذي يف القالدة فنزع وحده مث قال هلم رسول اهللا 

  ).٣"(الذهب بالذهب وزنا بوزن

يعه ولو جاز بيعه مع اخلرز ملا احتاج أنه أمر بنزع اخلرز وإفراد الذهب ليمكن ب: وجه الدليل من اخلرب



فنبه بذلك على أن علة إفراده بالبيع أن يتحقق فيه ، "الذهب بالذهب وزنا بوزن: "مث قال، إىل وزنه

  ).٤(الوزن بالوزن

__________  

  ).٩٥-٦/٩٢(، ابن قدامة، واملغين، )٥/٢١٨(، بدائع الصنائع: ينظر) ١(

  ).٩٥-٦/٩٢(، ابن قدامة، املغين) ٢(

، )١٥٩١: (رقم، باب بيع القالدة فيها خرز وذهب، كتاب املساقاة، )٦٤٨(ص ، أخرجه مسلم) ٣(

  .-رضي اهللا عنه  -من حديث فضالة بن عبيد األنصاري 

  ).٤/٢٧٧(، املنتقى شرح املوطأ) ٤(

  
  

على قدر قيمة اآلخر يف ، وجب أن ينقسم أحدمها على اآلخر، إذا مجع العقد عوضني خمتلفي اجلنس.٢

فبيع الدينار مع سلعة بالدينارين بيع مع ، فإذا اختلفت القيمة اختلف ما يأخذه من العوض، نفسه

ألن السلعة اليت مع الدينار مقسطة مع دينارها على الدينارين فيصيب كل دينار ؛ التفاضل بني الذهبني

فيقابل أكثر  ورمبا كانت السلعة أكثر قيمة من الدينار أو أقل قيمة، نصف دينار ونصف السلعة

  ).١(ويقابل الباقي من الذهب اليت مع السلعة أقل من وزا أو أكثر، الدينارين أو أقلهما

  ).٢(هذا العقد ممنوع للذريعة إىل احلرام.٣

  :الترجيح

لقوة أدلة القائلني به ، القاضي باملنع وعدم اجلواز، هو رجحان القول الثاين، واهللا أعلم، الذي يظهر

أما . ولضعف أدلة القول اآلخر وعدم سالمتها من املناقشة، وسداً لذريعة الربا، ناقشةوسالمتها من امل

، إذا توفرت الشروط اليت ذكرها املالكية فحينئذ يتوجه القول باجلواز حيث ال يبقى حمذور شرعي

  .واهللا أعلم، واألصل يف املعامالت احلل واإلباحة وفيه تيسري على الناس

فيجوز ، كدار مموه سقفها بالذهب إذا بيعت بالذهب، يكون اليسري غري مقصودأن : احلالة الثانية

، إال أنه غري مقصود، ومعه من جنس ما بيع به، وإن باع ما فيه الربا بغري جنسه: "قال ابن قدامة، باتفاق

  ).٣"(ال أعلم فيه خالفاً، جاز، كدار مموه سقفها بالذهب

__________  

  ).٦/٩٤(، ابن قدامة، واملغين، )٤/٢٧٧(، املرجع السابق) ١(

  ).٤/٢٧٧(، املنتقى شرح املوطأ) ٢(

  ).٦/٩٦(، ابن قدامة، املغين) ٣(

  
  



أو أال يكون املال الربوي املباع مع ، واشترط الشافعية أن يكون التمويه حبيث لو حنت ال خيرج منه شيء

صلى  -لك بدليل قول رسول اهللا وال يسلم هلم ذ). ١(غريه ظاهراً حني العقد؛ ألنه حينئذ يقصد لذاته

 -فالنيب ). ٢"(ومن ابتاع عبداً وله مال فماله للذي باعه إال أن يشترط املبتاع: "-اهللا عليه وسلم 

مع احتمال أن يكون ، أجاز بيع العبد الذي له مال مع ماله إذا اشترطه املبتاع -صلى اهللا عليه وسلم 

ى جواز بيع املال الربوي بغري جنسه ومعه من جنس املال فدل ذلك عل، مثنه ربويا من جنس مال العبد

  .ومعلوم أن مال العبد ظاهر حني العقد وإالّ ملا استطاع املبتاع أن يشترطه، )٣(إذا كان تابعاً، الربوي

  :وجه تطبيق القاعدة على هذه املسألة

م اختلفوا يف قدر اليسري إال أ، هذه املسألة من تطبيقات القاعدة؛ ألن اليسري مغتفر باتفاق العلماء

وأوسع املذاهب يف هذه املسألة مذهب األحناف حيث يكفي ، الذي يغتفر وال مينع من جواز البيع

وأضيق املذاهب يف هذه املسألة مذهب ، عندهم أن يكون املال الربوي املنفرد أكثر من الذي معه غريه

  .اً جداً حبيث لو أفرد ملا بقيت له قيمةالشافعية حيث اشترطوا أن يكون املال الربوي التابع يسري

  .بيع املال الربوي جبنسه ومع أحدمها يسري من غري جنسه: املبحث الثاين

  :صورة املسألة

وبيع درهم مغشوش بفضة ، من صور هذه املسألة بيع خامت الفضة مع فص من غريها بفضة خالصة

  .خالصة

__________  

  ).٢/٢١٥(، قليويب وعمرية وحاشيتا، )١٠/٢٧٠(، اموع: ينظر) ١(

: الرقم، باب الرجل يكون له ممر أو شرب يف حائط، كتاب املساقاة، )٤٤٦(ص ، أخرجه البخاري) ٢(

  ).١٥٤٣: (رقم، باب من باع خنال عليها مثر، كتاب البيوع، )٦٢٥(ص ، ومسلم، )٢٣٧٩(

  ).٢٩/٤٦٥(، ابن تيمية، جمموع الفتاوى: ينظر) ٣(

  
  

سألة واليت قبلها أن املال الربوي يف املسألة األوىل كان تابعاً لغريه فكان من باب بيع والفرق بني هذه امل

  .الربوي بغري جنسه ويف هذه املسألة يباع الربوي جبنسه ومع أحدمها يسري تابع من غري جنسه

  :حكم بيع املال الربوي جبنسه ومع أحدمها يسري من غري جنسه

، نسه التقابض يف جملس العقد والتماثل بينهما وال جيوز بيعه متفاضاليشترط جلواز بيع املال الربوي جب

ولغريه من ، )١"(يدا بيد، سواء بسواء، مثال مبثل: "-صلى اهللا عليه وسلم  -لقول رسول اهللا 

وأمجع أهل العلم ، وربا النسيئة، ربا الفضل: والربا على ضربني: "رمحه اهللا، قال ابن قدامة). ٢(األدلة

  ).٣"(هماعلى حترمي

  :ويتصور يف بيع املال الربوي جبنسه ومعه يسري من غري جنسه حالتان



غري مقصود ، ويكون تابعاً لغريه، أن يكون اليسري مما ال قيمة له وال تأثري يف كيل أو وزن: احلالة األوىل

  ).٤(فهذا مغتفر باتفاق أهل العلم، كتراب يف حنطة أو حبات شعري فيها، لذاته

أو أحدمها شعري أو تراب فهو ممنوع إن أثر يف ، إذا باع حنطة حبنطة يف املكيالني: "موعجاء يف ا

  ).٥"(جائز إن مل يؤثر، التماثل

__________  

  ).٦٠(ص ، سبق خترجيه) ١(

: وقال ابن املنذر، وما بعدها) ٦/٥١(، ابن قدامة، واملغين، )٤٠-١٠/٣٩(، اموع: ينظر) ٢(

ص ، اإلمجاع". يدا بيد ونسيئة ال جيوز أحدمها وهو حرام، األصناف متفاضالوأمجعوا على أن الستة "

)١٣٣.(  

  ).٦/٥٢(، املغين: ينظر) ٣(

، واملدونة الكربى، )٤/٩٦(، وتبيني احلقائق شرح كنز الدقائق، )١٢/١٨٥(، املبسوط: ينظر) ٤(

، كريا األنصاريز، والغرر البهية يف شرح البهجة الوردية، )١٠/٢٧٣(، واموع، )١٤/٥٠٠(

وشرح ، )٦/٩٧(، ابن قدامة، واملغين، )٢/٢٣٨(، اهليتمي، والفتاوى الفقهية الكربى، )٢/٤٢٣(

  ).٣/١٥٩(، ومطالب أويل النهى، )٢/٦٩(، منتهى اإلرادات

  ).١٠/٢٧٣(، اموع) ٥(

  
  

فذلك ينقسم ، ومع كل واحد من غري جنسه غري مقصود، وإن باع جنساً فيه الربا جبنسه: "ويف املغين

وحبات ، كامللح فيما يعمل فيه، ال يؤثر يف كيل وال وزن، أن يكون غري املقصود يسرياً: أحدها؛ أقساماً

مل مينع ، وكذلك لو وجد يف أحدمها دون اآلخر، ألنه يسري ال خيل بالتماثل؛ فال مينع، الشعري يف احلنطة

ألن وجود ذلك ؛ جاز، يبيع اخلبز بامللحمثل أن ، ولو باع ذلك جبنس غري املقصود الذي معه، لذلك

  ).١"(كعدمه

ففي بيعه بفضة ، كنحاس يف درهم، أن يكون اليسري له قيمة وله تأثري يف وزن أو كيل: احلالة الثانية

  :خالصة للعلماء ثالثة أقوال

 - ل اهللا ال جيوز هذا البيع للعلم بالتفاضل وألنه كبيع التمر بالرطب وقد ى رسو: القول األول ودليله

  ).٥(وقول عند املالكية، )٤(واحلنابلة، )٣(وهذا مذهب الشافعية، )٢(عنه -صلى اهللا عليه وسلم 

لو باع فضة مغشوشة مبثلها أو خبالصة إن كان الغش قدراً يظهر يف الوزن امتنع : "جاء يف حاشية عمرية

  ).٦"(وإال جاز

__________  

  ).٦/٩٧(، ابن قدامة، املغين) ١(



باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو ، كتاب البيوع، )٤٠٩(ص ، البخاري أخرجه) ٢(

، باب حترمي بيع الرطب بالتمر إال العرايا، كتاب البيوع، )٦٢٣(ص ، ومسلم، )٢١٩١: (رقم، الفضة

  ).١٥٣٩: (رقم

  ).٢/٢١٨(، وحاشيتا قليويب وعمرية، )١٠/٢٣٧(، اموع: ينظر) ٣(

  ).٣/٢٦١(، وكشاف القناع، )٥/٢٦(، واإلنصاف، )٦/٩٧(، قدامةابن ، املغين: ينظر) ٤(

، ومواهب اجلليل، )٤/٣٣٤(، والتاج واإلكليل، )٤/٢٧٩(، املنتقى شرح املوطأ: ينظر) ٥(

)٤/٣٣٥.(  

  ).٢/٤١٧(، والغرر البهية، )١٠/٢٣٧(، واموع، )٢/٢١٨(، حاشيتا قليويب وعمرية) ٦(

  
  

أي مصلحة ما أضيف إليه ، )املقصود كثرياً وليس من مصلحته وإن كان غري: "(ويف كشاف القناع

أي بأمثان خالصة من ، )بغريها(إذا بيعت ) واألمثان املغشوشة، مبثله(إذا بيع ) كاللنب املشوب باملاء(

  ).١(للعلم بالتفاضل) مل جيز(جنسها 

فمن ، لة بالعباديةأما مراطلة الذهب اخلالصة بالذهب اليت ليست خبالصة كاملراط: "وقال ابن رشد

يف إجازة مبادلة الدرهم الستوق بالدرهم اجلياد وزناً ) ٢(الشيوخ من أجازه قياساً على قول أشهب

اليسري : معىن قول أشهب: ويقول، ومنهم من كان ال جييز ذلك ملا فيه من التفاضل بني الذهبني، بوزن

لى وجه املعروف وهو الصحيح من قياساً على ما أجازوا من بدل النقاص بالوازن ع، من الدراهم

  ).٣"(األقوال

جيوز بيع درهم مغشوش خبالص إذا كانت الفضة غالبة؛ ألن اعتبار الغالب وإحلاق : القول الثاين ودليله

ألن الفضة ال ؛ وألن الدراهم اجلياد ال ختلو عن قليل غش، املغلوب بالعدم هو األصل يف أحكام الشرع

  ).٤(فيةوهذا مذهب احلن، تنطبع بدونه

__________  

  ).٦/٩٧(، ابن قدامة، املغين، )٥/٢٦(، واإلنصاف، )٣/٢٦١(، كشاف القناع) ١(

هو أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي مث اجلعدي الفقيه املالكي املصري؛ تفقه على ) ٢(

إن امسه : ، ويقال"فيه ما رأيت أفقه من أشهب لوال طيش: "اإلمام مالك، قال اإلمام الشافعي، رمحه اهللا

، وفيات األعيان، )٩/٥٠٠(، سري أعالم النبالء: ينظر. ؟٢٠٤تويف سنة . مسكني، وأشهب لقب عليه

)١/٢٣٩.(  

  ).٤/٣٣٤(، التاج واإلكليل) ٣(

والعناية شرح ، )٤/١٣٩(، وتبيني احلقائق شرح كنز الدقائق، )٥/١٩٦(، بدائع الصنائع: ينظر) ٤(

  ).٧/١٥٢(، اهلداية



  

أو كانت ثالثة ، فإن كانت الفضة فيها هي الغالبة بأن كان ثلثاها فضةً وثلثها صفراً: "ال الكاساينق

ال جيوز بيعها بالفضة اخلالصة ، فحكمها حكم الفضة اخلالصة - وحنو ذلك ، أرباعها فضة وربعها صفراً

لغالب وإحلاق املغلوب ألن اعتبار ا؛ وكذا بيع بعضها ببعض ال جيوز إال مثال مبثل، إال سواء بسواء

ألن الفضة ال تنطبع ؛ وألن الدراهم اجلياد ال ختلو عن قليل غش، بالعدم هو األصل يف أحكام الشرع

  ).١"(فكانت العربة للغلبة، فكان قليل الغش مما ال ميكن التحرز عنه، بدونه على ما قيل

، أي ستة وما دونه، كون معدودةبأن ت: جيوز بيع دراهم مغشوشة بطيبة بشرطني: القول الثالث ودليله

وهذا صحيح من األقوال عند ، ألن احلاجة داعية إىل ذلك، وأن يكون البيع على وجه املعروف

  ).٢(املالكية

  :الترجيح

وقد تضافرت األدلة على ذلك وهي عامة تشمل مفاضلة ولو ، حيرم بيع املال الربوي جبنسه متفاضال

كما أنه ميكن بيعه ، القاضي بتحرمي بيع درهم مغشوش خبالصوهذا يؤيد القول األول ، كانت يسرية

  .واهللا أعلم، فال حاجة إىل الترخيص، كالذهب والعروض، بغري الفضة

  :وجه تطبيق القاعدة على هذه املسألة

فوجوده كعدمه وال يقدح يف املماثلة املطلوبة ، كتراب يف حنطة، إذا كان اليسري ال يؤثر يف وزن أو كيل

وإن كان اليسر مؤثراً يف وزن أو ، وهو مغتفر باتفاق العلماء كما سبق البيان، لربوي جبنسهعند بيع ا

  .كيل فال يغتفر عند الشافعية واحلنابلة ويغتفر عند احلنفية واملالكية عند توفر الشروط املذكورة

  .التفاضل اليسري يف مبادلة املال الربوي جبنسه: املبحث الثالث

  :صورة املسألة

__________  

  ).٥/١٩٦(، بدائع الصنائع) ١(

، ومواهب اجلليل، )٤/٣٣٤(، والتاج واإلكليل، )٤/٢٧٩(، املنتقى شرح املوطأ: ينظر) ٢(

  ).٢/٧٣(، والفواكه الدواين، )٤/٣٣٥(

  
  

، فإن العتيق أشد جفاًء، كالتمر بالتمر، من صور هذه املسألة بيع احلديث بالعتيق من األجناس الربوية

  .كبيع مترة بتمرة، يدخل يف املعيار الشرعي لعدم إمكانية كيله أو وزنه لقلته إذا بيع جبنسه وبيع ما ال

  :حكم التفاضل اليسري يف مبادلة املال الربوي جبنسه

حيرم التفاضل يف مبادلة املال الربوي جبنسه وهذا يشمل التفاضل الكثري والقليل لعموم األدلة اليت 

ل اليسري الذي ال يؤثر يف معيار شرعي وال ميكن ضبطه وال التحرز عنه ولكن التفاض، توجب املماثلة



  ).١(وهذا مما اتفق عليه أهل العلم، مغتفر ألن يف اعتباره سداً لباب البيع

مث احلديث إذا عتق ال يظهر فيه : "يف شرحه ملسألة بيع التمر بالرطب ما نصه) ٢(قال السرخسي

  ).٣"(ز عنه وذلك عفوا كالتراب يف احلنطةالتفاوت إال شيء يسري ال ميكن التحر

ظاهر كالم املصنف واحلديث حرمة املفاضلة يف بيع العني مبثلها ولو قلت : "وجاء يف الفواكه الدواين

  ).٤.."(إذ قد أجازوا الزيادة اليسرية يف ثالث مسائل، الزيادة وليس كذلك

__________  

، واموع، )٢/٧٣(، والفواكه الدواين، )٧/٨(،والعناية شرح اهلداية، )١٢/١٨٦(، املبسوط) ١(

  ).٦/٦٩(، ابن قدامة، واملغين، )٣/٤٣٨(، واية احملتاج، )٤/٢٨٣(، وحتفة احملتاج، )١٠/٢٧٤(

هو أبو بكر حممد بن أمحد بن أيب سهل السرخسي اإلمام مشس األئمة الفقيه احلنفي أصويل، جمتهد، ) ٢(

وشرح أدب ، املبسوط يف الفروع: من مؤلفاته. ؟٤٩٠وقيل  ؟،٤٨٣املتوىف سنة . متكلم، مناظر

، معجم املؤلفني: وغريها، ينظر، وشرح اجلامع الصغري واجلامع الكبري للشيباين، القاضي أليب يوسف

  ).٥/٣١٥(، واألعالم للزركلي، )٨/٢٦٧(

  ).١٢/١٨٦(، املبسوط) ٣(

  ).٢/٧٣(، الفواكه الدواين) ٤(

  
  

وما كان حبيث ، ن ما كان حبيث ال يؤثر يف املكيال فال اعتبار به يف منع املماثلةوضابطه أ: "ويف اموع

وإن كان غري مقصود فيمنع عند ، فإن كان مقصودا فيمنع عند اختالف اجلنس واحتاده، يؤثر يف املكيال

  ).١"(وال مينع عند اختالف اجلنس لعدم اشتراطها، احتاد اجلنس لفوات املماثلة

وال ميكن ، ألن التفاوت يف ذلك يسري؛ وال بأس ببيع احلديث بالعتيق: "رمحه اهللا، وقال ابن قدامة

  ).٢"(فعفي عنه، ضبطه

  :بيع ما ال يدخل يف املعيار الشرعي لقلته

من املسائل املتعلقة ذا املبحث بيع ما ال يدخل يف معيار شرعي لعدم إمكانية كيله أو وزنه لقلته إذا بيع 

  :وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني، تمرةكبيع مترة ب، جبنسه

من األموال ، وهو ما دون نصف الصاع، جيوز بيع ما ال يدخل يف املعيار الشرعي لقلته: القول األول

وهذا مذهب ، إذا كان بعينه وليس كالمها وال أحدمها ديناً، كتمر بتمرتني، الربوية جبنسه متفاضال

  ).٤(ية يف رواية عندهم التحري فيما حيرم فيه التفاضل إذا كان يسرياوأجاز املالك، )٣(احلنفية

وعلى هذا لو باع ما ال يدخل حتت الوزن كالذرة من ذهب أو فضة مبا ال يدخل : "جاء يف تبيني احلقائق

  ).٥"(حتته جاز لعدم التقدير شرعاً إذ ال يدخل حتت الوزن

__________  



  ).١٠/٢٧٤(، اموع) ١(

  ).٦/٦٩(، ابن قدامة، املغين) ٢(

وتبيني احلقائق ، )٦/١٤٢(، والبحر الرائق، )١٢/١١٧(، واملبسوط، )٧/٩(، فتح القدير: ينظر) ٣(

وصح بيع احلفنة باحلفنتني والتفاحة بالتفاحتني والبيضة : "قال فيه، )٤/٨٩(، شرح كنز الدقائق

وعلى هذا لو باع ما ال يدخل حتت : "رحوقال يف الش." بالبيضتني واجلوزة باجلوزتني والتمرة بالتمرتني

  ."الوزن كالذرة من ذهب أو فضة مبا ال يدخل حتته جاز لعدم التقدير شرعا إذ ال يدخل حتت الوزن

  ).٤/٣٦٠(، والتاج واإلكليل، )٥/٩و، ٤/٢٤٥(، املنتقى شرح املوطأ: ينظر) ٤(

  ).٤/٨٩(، تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق) ٥(

  
  

فإذا قلنا إن التحري فيما حيرم فيه التفاضل جائز فإنه جيوز يف يسريه دون : "املوطأ ويف املنتقى شرح

  ).١"(ألن كثريه يتعذر فيه التحري وخياف فيه اخلطأ وقلة اإلصابة؛ كثريه

وال ، كتمرة بتمرتني، ال جيوز بيع املال الربوي جبنسه متفاضالً ولو كان يسرياً ال يتأتى كيله: القول الثاين

، )٤(واحلنابلة، )٣(والشافعية، )٢(وهذا مذهب املالكية، كما دون األرزة من الذهب والفضة ،وزنه

  ).٦(وهو اختيار متأخريهم، من احلنفية) ٥(وحممد بن احلسن

  :أدلة القولني

استدل أصحاب هذا القول بأن هذه األشياء ليست مبكيل وال موزون فلم تدخل : أدلة القول األول

  ).٧(ت العلة بانعدام أحد شطريها وهو القدر وهلذا يضمن بالقيمة عند اإلتالفحتت املعيار فانعدم

__________  

  ).٤/٢٤٥(، املنتقى شرح املوطأ) ١(

  ).٤/٣٦٠(، والتاج واإلكليل، )٤/٢٤٥(، املرجع السابق) ٢(

  ).١٠/١٩٩(، واموع، )٨/٦٦٣(، األم: ينظر) ٣(

، ومطالب أويل النهى) ٣/٢٥٢(، منت اإلقناع وكشاف القناع عن، )٦/٥٨(، املغين: ينظر) ٤(

)٣/١٥٨.(  

. الفقيه احلنفي، أصله من قرية على باب دمشق، هو أبو عبد اهللا حممد بن فرقد، الشيباين بالوالء) ٥(

: ينظر. ؟١٨٩وفاته سنة . حضر جملس أيب حنيفة سنتني مث تفقه على أيب يوسف صاحب أيب حنيفة

  ).٩/٢٠٧(، ومعجم املؤلفني، )٦/٨٠(، عالم للزركليواأل، )٤/١٨٤(، وفيات األعيان

ورد احملتار على الدر ، )٧/٩(، وفتح القدير، )٤/٨٩(، تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق: ينظر) ٦(

  ).٥/١٧٦(، املختار

  ).٤/٨٩(، تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق) ٧(



  

ساويهما يف الكيل وكل شيء حرم يف الكثري استدل أصحاب هذا القول بأنه ال يعلم ت: أدلة القول الثاين

وكون ، وهناك مكاييل أصغر من نصف الصاع كربع القدح ومثن القدح املصري، فالقليل منه حرام

بأقلّ منه ال ، كالكفارات وصدقة الفطر، الشرع مل يقدر بعض املقدرات الشرعية يف الواجبات املالية

  ).١(عد تيقن التفاضل مع تيقن حترمي إهدارهبل ال حيل ب، يستلزم إهدار التفاوت املتيقن

  :الترجيح

والتفاضل يف ، بل اجلهل باملماثلة ينزل منزلة العلم بالتفاضل، التفاضل يف بيع املال الربوي جبنسه حرام

خاصة مع إمكانية الكيل والوزن بواسطة اآلالت ، فال شك يف حترميه، بيع مترة بتمرتني وحنو ذلك متيقن

  .واهللا أعلم،  ظهرت يف عصرناالدقيقة اليت

  :وجه تطبيق القاعدة على هذه املسألة

  .التفاضل اليسري الذي ال يؤثر يف املعيار الشرعي معفو عنه وال يلتفت إليه باتفاق

وأما التفاضل عند بيع القليل من املال الربوي جبنسه فال يغتفر على القول املختار ويغتفر على القول 

، كبيع مترة بتمرتني، ل يف املعيار الشرعي لقلته من األموال الربوية جبنسه متفاضالًجبواز بيع ما ال يدخ

فدل ، وعلى قول من أباح بيع القليل من املال الربوي جبنسه حترياً؛ ألن التحري ال خيلو عن التفاضل

  .ذلك على اغتفار التفاضل اليسري

  .املفارقة اليسرية يف صرف النقود: املبحث الرابع

  :الصرف تعريف

__________  

  ).٣/٢٥٢(، وكشاف القناع عن منت اإلقناع، )٥/١٧٦(، رد احملتار على الدر املختار: ينظر) ١(

  
  

إنه : يقال، واحليلة، ال يقبل منه صرف وال عدل: يقال، التوبة: منها، يطلق الصرف على عدة املعاين

وصريف البكرة صوا عند ، زوجشراب صرف؛ أي حبت غري مم: يقال، ومنها حبت، ليتصرف يف األمور

ومنها ، يقال بني الدرمهني صرف أي فضل جلودة فضة أحدمها، ومن معانيه الفضل والزيادة، االستقاء

: أي، صرفت املال: كقولك، اإلنفاق: ومنها، صرفت الرجل عين فانصرف: يقال، رد الشيء عن وجهه

  ).١(بعته: أي ،صرفت الذهب بالدراهم: كما تقول، ومنها البيع، أنفقته

اسم لبيع األمثان املطلقة بعضها ببعض وهو بيع الذهب بالذهب : "والصرف يف اصطالح اجلمهور

  ).٢"(والفضة بالفضة وأحد اجلنسني باآلخر

فإن كان ، أما بيع النقد بنقد مثله، كبيع الذهب بالفضة، وعرفه املالكية بأنه بيع النقد بنقد مغاير لنوعه

  ).٣(وإن كان بالعدد فهو املبادلة، راطلةالبيع بالوزن فهو امل



إذ ال ينتفع ، أو ألنه ال يطلب منه إالّ الزيادة، ومسي بالصرف للحاجة إىل النقل يف بدليه من يد إىل يد

  ).٤(والصرف هو الزيادة، بعينه

  :صورة املسألة

__________  

  ).٣٢١(ص ، وخمتار الصحاح، )ص ر ف(مادة ، )٩/١٨٩(، لسان العرب: ينظر) ١(

، بدائع الصنائع: ينظر، هذا تعريف الكاساين وهو عند الشافعية واحلنابلة قريب من هذا املعىن) ٢(

  ).٦/١١٢(، ابن قدامة، واملغين، )١٠/٩٧(، واموع، )٥/٢١٥(

  ).٤/٢٦٠(، املنتقى شرح املوطأ) ٣(

  ).٧/١٣٣(، العناية شرح اهلداية) ٤(

  
  

واألصل ). ١(لبدلني من املتصارفني يف جملس العقد قبل افتراقهمااتفق الفقهاء على أنه يشترط تقابض ا

، والرب بالرب، والفضة بالفضة، الذهب بالذهب: "- صلى اهللا عليه وسلم  -يف ذلك قول رسول اهللا 

  .وغريه من األدلة، )٢"(يداً بيد، سواًء بسواء، مثالً مبثل، وامللح بامللح، والتمر بالتمر، والشعري بالشعري

كأن يذهب أحدمها إىل ، تراق الذي يفسد الصرف هو افتراق املتصارفني بأبداما عن جملس العقدواالف

، وأما إذا فارق أحدمها صاحبه مفارقة يسرية، )٣(أو يذهب أحدمها ويبقى آخر، جهة وآخر إىل أخرى

  :فللعلماء يف هذه املسألة قوالن، كأن يدخل يف احلانوت ليأيت له بالدراهم منه

وهذا مذهب ، مينع من صحة الصرف، ولو كان يسرياً، ما يعد يف العرف مفارقة: األولالقول 

؛ فهم يشترطون )٧(واحلنابلة، )٦(والزم مذهب الشافعية، )٥(ومشهور من املذهب املالكي، )٤(احلنفية

ويذكرون أن التفرق مرجعه إىل عرف الناس وعادم فيما يعدونه ، لصحة الصرف التقابض قبل التفرق

  ).٨(كالقبض، فدل على أنه أراد ما يعرفه الناس، ومل يبينه، ألن الشارع علق عليه حكماً؛ تفرقاً

__________  

وبدائع ، )١٤/٥(، املبسوط: وينظر، )١٣٣(ص ، اإلمجاع، نقل ابن املنذر اإلمجاع على ذلك) ١(

، واموع، )٣/١٤(، واألم، )٤/٣٠٢(، والتاج واإلكليل، )٣/١٨(، واملدونة، )٥/٢١٥(، الصنائع

  ).٥/٤١(، واإلنصاف، )٦/٩٦(، ابن قدامة، واملغين، )٩/٥٠٥(

  ).٦٠(ص ، سبق خترجيه) ٢(

  ).٥/٢١٥(، بدائع الصنائع: ينظر) ٣(

  ).٤/١٣٥(، وتبيني احلقائق، )٥/٢١٥(، وبدائع الصنائع، )١٤/٥(، املبسوط: ينظر) ٤(

  ).٣/٢٩(، ح الكبري مع حاشية الدسوقيالشر، )٤/٢٦٣(، واملنتقى، )٣/٤(، املدونة: ينظر) ٥(

  ).٩/٥٠٥(، واموع، )٣/٣٦(، األم: ينظر) ٦(



  ).٣/٢٦٤(، وكشاف القناع، )٥/٤١(، واإلنصاف، )٦/٩٦(، ابن قدامة، املغين: ينظر) ٧(

وهذا ، إذا أخذ هذا كذا: سئل أمحد عن تفرقة األبدان؟ فقال: "وقال ابن قدامة، )٦/١٢(، املغين) ٨(

  ..".تفرقاً فقد، كذا

  
  

  ).١(وهذا قول عند املالكية، ال متنع املفارقة اليسرية من صحة الصرف: القول الثاين

اذهب : ويقول له، سئل مالك عن الرجل يصرف من الصراف دنانري بدراهم: "جاء يف مواهب اجلليل

رجو أالّ يكون به أما الشيء القريب فأ: وهو قريب منه فقال، وأره وجوهها، ا فزا عند هذا الصراف

  ).٢"(وهو يشبه عندي ما لو قاما إليه مجيعاً فأرجو أن ال يكون به بأس، بأس

  :أدلة القولني

يف املوطأ عن عمر بن ، رمحه اهللا، استدل أصحاب هذا القول مبا أخرج اإلمام مالك: أدلة القول األول

مثالً مبثل وال تشفوا بعضها على  ال تبيعوا الذهب بالذهب إالّ: "أنه قال -رضي اهللا عنه  -اخلطاب 

بعض وال تبيعوا الورق بالورق إال مثالً مبثل وال تشفوا بعضها على بعض وال تبيعوا الورق بالذهب 

والرماء ، وإن استنظرك إىل أن يلج بيته فال تنظره إين أخاف عليكم الرماء، أحدمها غائب واآلخر ناجز

يفيد املنع من التفرق قبل التناجز " يلج بيته فال تنظره وإن استنظرك إىل أن: "قوله). ٣"(هو الربا

  ).٤(بالتقابض وإن قرب

استدل أصحاب هذا القول بأن احلاجة داعية إىل التسامح يف هذا املقدار من املفارقة : أدلة القول الثاين

علَ علَيكُم من حرجٍ ما يرِيد اللَّه ليج{ : واهللا تعاىل يقول، يف الصرف كي ال يقع الناس يف حرج شديد

 {)٥.(  

  :الترجيح

__________  

  ).٤/٣٠٣(، مواهب اجلليل: ينظر) ١(

  ).٤/٣٠٣(، املرجع السابق) ٢(

كتاب ، املوطأ، رضي اهللا عن اجلميع، رواه اإلمام مالك عن نافع عن عبد اهللا بن عمر عن عمر) ٣(

  ).١٣٦٤: (قمر، )٢/١٦٩(، باب بيع الذهب بالفضة تربا وعينا، البيوع

  ).٤/٢٦٤(، املنتقى شرح املوطأ) ٤(

  ).٤/٣٠٣(، مواهب اجلليل: وينظر، )٦(اآلية ، سورة املائدة) ٥(

  
  



سبقت اإلشارة إىل اتفاق الفقهاء على اشتراط تقابض البدلني من املتصارفني يف جملس العقد قبل 

، مينع من صحة الصرف، ولو كان يسرياً، أن ما يعد يف العرف مفارقة، واهللا أعلم، ولذا يظهر، افتراقهما

وهو صريح يف املسألة حيث منع من املفارقة ملدة  -رضي اهللا عنه  -ويدل على ذلك أثر عن عمر 

فكان األخذ ، بالتمسك بسنته -صلى اهللا عليه وسلم  - وأمر النيب ، وهي مدة يسرية، ولوج البيت

عمر رضي اهللا عنهما إذا بايع فأراد أال يقيله مشى وكان ابن ، بقوله أوىل من االعتماد على عموم اآلية

  .وقد لزم ا البيع وانقطع خيار الس، ومشي هنية فرقة يسرية، )١(هنية مث رجع

  :تطبيق القاعدة على هذه املسألة

كمن يدخل الدكان ليحول مخسمائة ريال إىل ، على قول من يرى أن املفارقة اليسرية بني املتصارفني

متنع من صحة الصرف تكون هذه املسألة من تطبيقات القاعدة لصحة الصرف مع هذه ال ، مائات

أما على القول املختار القاضي بأن املفارقة اليسرية متنع من صحة الصرف وال ، املفارقة وعدم اعتبارها

  .فليست هذه املسألة من تطبيقات القاعدة، تغتفر

  .املنفعة اليسرية يف ربا القرض: املبحث اخلامس

  :تعريف ربا القرض

وتقول ، ما تعطيه من املال لتقضاه: والقرض، أي قطعه، القرض يف اللغة مصدر قرض الشيء يقرضه

وأصل القرض ما يعطيه الرجل أو يفعله ليجازى ، لك عندي قرض حسن وقرض سيء: العرب

  ).٢(عليه

قرض يقطع للمقترض ومسي بذلك ألن امل، "متليك الشيء على أن يرد بدله: "والقرض يف االصطالح

  ).٣(ويسميه أهل احلجاز سلفا، قطعة من ماله

__________  

  .وأصله يف البخاري، وهذا لفظ مسلم، ) ٧٠(ص ، سبق خترجيه) ١(

واملعجم ، )٤٦٠(ص ، وخمتار الصحاح، )ق ر ض(مادة ، )٧/٢١٦(، لسان العرب: ينظر) ٢(

  ).٧٢٦(ص ، الوسيط

، الدر املختار مع حاشية ابن عابدين: ينظر، ت أخرى متقاربةوتعريفا، )٢/١٤١(، أسىن املطالب) ٣(

، )٣/٢٢٢(، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبري، )٥/٢٢٩(، وشرح اخلرشي، )٥/١٦١(

  ).٥/١٢٣(، واإلنصاف

  
  

  ).١"(كل قرض مشروط فيه جر نفع: "أما ربا القرض فهو

  :حكم ربا القرض

أن ، فأسلف على ذلك، شرط على املستسلف زيادة أو هديةأمجعوا على أن املسلف إذا : "قال ابن املنذر



  ).٢"(أخذ الزيادة على ذلك ربا

ومن ذلك قول ابن مسعود ، أم وا عن قرض جر منفعة، رضي اهللا عنهم، وروي عن مجع من الصحابة

ما أصاب من : "قال، فيمن أقرض رجالً مخسمائة درهم واشترط عليه ظهر فرسه -رضي اهللا عنه  -

  ).٣"(فرسه فهو ربا ظهر

__________  

، وأسىن املطالب، )٧/٣٩٥(، وبدائع الصنائع، )٢/١٨٩(، أحكام القرآن للجصاص: ينظر) ١(

)٢/٢١.(  

، )٧/٣٩٥(، وبدائع الصنائع، )١٤/٣٥(، واملبسوط: وينظر، )١٣٦(ص ، ابن املنذر، اإلمجاع) ٢(

وشرح خمتصر خليل ، )٥/٩٨(، ملوطأواملنتقى شرح ا، )٥/١٦٦(، ورد احملتار على الدر املختار

، وأسىن املطالب، )١٠/٤٩٥(، واموع، )٣/٢٢٤(، وحاشية الدسوقي، )٥/٩٤(، للخرشي

، واإلنصاف، )٦/٤٣٦(، ابن قدامة، واملغين، )٢/٣٢٣(، وحاشيتا قليويب وعمرية، )٢/١٤١(

  ).٢/١٠٢(، وشرح منتهى اإلرادات، )٥/١٣١(

باب يف الرجل يكون له على الرجل ، كتاب البيوع واألقضية، )٤/٣٢٧(، مصنف ابن أيب شيبة) ٣(

  ).٢٠٦٨٠: (الدين فيهدي له، أحيسبه من دينه؟ رقم

  
  

إال أن يكون شيئاًَ ، أو حيسبه من دينه، إالّ أن يكافئه، وال جيوز قبول املنفعة من غري شرط قبل الوفاء

ومل تكن العادة ، ولو استضاف غرميه: "رمحه اهللا، قال ابن قدامة. جرت العادة به بينهما قبل القرض

صلى اهللا عليه وسلم  -واستدل لذلك مبا روي عن النيب ). ١"(حسب له ما أكله، جرت بينهما بذلك

إالّ أن ، وال يقبله، فال يركبها، أو محله على الدابة، فأهدي إليه، إذا أقرض أحدكم قرضاً: "أنه قال -

وي عن بعض الصحابة أنه كان يكره أن يأكل الرجل من بيت ور). ٢"(يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك

إذا : "أنه قال، رضي اهللا عنهما، وعن ابن عباس). ٣(الرجل وله عليه دين إال أن حيسبه من دينه

  ).٤"(أقرضت قرضاً فال دين هدية كراعا وال ركوب دابة

صلى اهللا  -؛ ألن النيب )٥(جازأو الصفة ، فقضاه خرياً منه يف القدر، فإن أقرضه مطلقاً من غري شرط

  ).٦"(خريكم أحسنكم قضاء: "وقال، فرد خريا منه، استسلف بكراً -عليه وسلم 

__________  

  ).٦/٤٣٨(، ابن قدامة، املغين) ١(

من حديث أنس ، )٢٤٣٢: (رقه، باب القرض، كتاب الصدقات، )٢٦٢(ص ، أخرجه ابن ماجة) ٢(

، السلسلة األحاديث الضعيفة وأثرها السيئ يف األمة، لباينوضعفه األ، -رضي اهللا عنه  -بن مالك 

  ).١١٦٢٩: (رقم، )٣/٣٠٣(، حممد ناصر الدين األلباين



باب يف الرجل يكون له على الرجل ، كتاب البيوع واألقضية، )٤/٣٢٦(، مصنف ابن أيب شيبة) ٣(

  ).٢٠٦٧٧: (الدين فيهدي له، أحيسبه من دينه؟ رقم

، باب من كره كل قرض جر منفعة، كتاب البيوع واألقضية، )٤/٣٢٦(، ةمصنف ابن أيب شيب) ٤(

  ).٢٠٦٧٠: (رقم

، وأسىن املطالب، )٥/١٦٦(، ورد احملتار على الدر املختار، )١٤/٣٥(، املبسوط: ينظر) ٥(

  ).٦/٤٣٨(، ابن قدامة، واملغين، )٢/١٤١(

باب ، كتاب الوكالة، )٤٣٢(ص، البخاري، -رضي اهللا عنه  -متفق عليه من حديث أيب هريرة ) ٦(

باب من ، كتاب املساقاة، )٦٥٣(ص ، ومسلم، )٢٣٠٥: (رقم، وكالة الشاهد والغائب جائزة

  ).١٦٠٠: (رقم، استسلف شيئا فقضى خريا منه

  
  

  :حكم اشتراط املنفعة اليسرية يف عقد القرض

وما ، أدلة حترمي الربا ويدل على ذلك عموم، )١(ال جيوز اشتراط املنفعة يف القرض ولو كانت يسرية

  :ومن ذلك، وما نقل إلينا من أقوال العلماء -رضي اهللا عنهم  -روي عن الصحابة 

وإن كانت ، من أسلف سلفاً فال يشترط أفضل منه: "أنه قال -رضي اهللا عنه  -عن عبد اهللا بن مسعود 

وشرط زيادة ، وكثريه يريد قليل ذلك" وإن كانت قبضة من علف: "قوله، )٢"(قبضة من علف فهو ربا

  ).٣(وإن كانت يسرية ربا

أن اشتراط زيادة يف  -صلى اهللا عليه وسلم  -وقد أمجع املسلمون نقالً عن نبيهم : "ويف التمهيد

أو حبة : -رضي اهللا عنهم  -كما قال ابن مسعود ، السلف ربا ولو كان قبضة من علف أو حبة

  ).٤"(واحدة

  ).٥"(كل قرض جر منفعة فهو ربا: "وروي عن مجع من الصحابة قوهلم

__________  

ويلي ذكر ما يدل على ، سبقت اإلشارة إىل إمجاع العلماء على حترمي اشتراط املنفعة يف القرض) ١(

  .حترميها ولو كانت يسرية

بلغين : "قال اإلمام مالك رمحه اهللا، باب ما ال جيوز من السلف، كتاب البيوع، موطأ اإلمام مالك) ٢(

  ).٥/٩٨(، املوطأ مع املنتقى: ينظر." -رضي اهللا عنه  - سعود عن ابن م

  ).٥/٩٨(، املنتقى شرح املوطأ) ٣(

  ).٤/٦٨(، ابن عبد الرب، التمهيد) ٤(

باب يف الرجل يكون له على الرجل الدين ، كتاب البيوع واألقضية، )٤/٣٢٧(، املرجع السابق) ٥(

قال عمر بن بدر : "بن حجر تعليقا على هذا األثرقال ا). ٢٠٦٨٠: (فيهدي له، أحيسبه من دينه؟ رقم



إنه صح، وتبعه الغزايل، وقد رواه احلارث بن أيب : مل يصح فيه شيء وأما إمام احلرمني فقال: يف املغين

أسامة يف مسنده من حديث علي باللفظ األول، ويف إسناده سوار بن مصعب وهو متروك، ورواه 

ورواه يف ". كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا: "يد موقوفاالبيهقي يف املعرفة عن فضالة بن عب

". السنن الكربى عن ابن مسعود، وأيب بن كعب، وعبد اهللا بن سالم، وابن عباس، موقوفا عليهم

  ).٣/٣٤(، كتاب البيوع باب القرض، التلخيص احلبري

  
  

ومع أن هذا احلكم واضح وجلي ، وهذا يدل على حترمي اشتراط منفعة يف عقد القرض ولو كانت يسرية

إال أنه وجد يف هذا العصر من يشكِّك فيه ويقلِّل من أمهيته ويبيح بعض صور الربا ومنها الفائدة 

  ).١(البسيطة يف القرض

وحجة هؤالء مبنية على أن الزيادة األوىل يف الدين املؤجل ال تدخل يف الربا اجلاهلي الذي جاء القرآن 

فهي حمرمة حترمي الوسائل ال حترمي ، سداً لذريعة ارتكاب الربا اجلاهلي، رميها بالسنةوإمنا جاء حت، بتحرميه

، املقاصد ومن مث يكون األصل فيها التحرمي وجتوز استثناًء إذا دعت احلاجة إليها أو املصلحة الراجحة

  ).٢(} وا الربا أَضعافًا مضاعفَةً يا أَيها الَّذين َآمنوا لَا تأْكُلُ{ : وهذا يتفق وداللة قول اهللا تعاىل

وأجيب عن هذا االستدالل بعدم التسليم بأن الربا اجلاهلي كان مقصوراً على الزيادة يف الدين الثابت 

وأما اآلية فليس املقصود أن يبلغ ). ٣(فقد عرفت اجلاهلية الزيادة املشروطة يف ابتداء العقد، يف الذمة

فالقيد ، بل املقصود أن من شأن الربا عامة أن يصبح كذلك مع تعاقب السنني، فعالً كل ربا هذا املبلغ

  ).٤(يف اآلية أغليب

  :تطبيق القاعدة على هذه املسألة

__________  

مصادر احلق يف الفقه ، وعبد الرزاق السنهوري، )٤/١٢٨(، تفسري املنار: رشيد رضا: منهم) ١(

فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن ، ستثمارية يف املصارفاخلدمات اال: نقال من، )٣/٢٤٤(، اإلسالمي

  ).١/٣٣٧(، حفظه اهللا، عبد اهللا الشبيلي

  ).٦٠٤- ١/٦٠٣(، اخلدمات االستثمارية: وينظر، )١٣٠: (اآلية، سورة آل عمران) ٢(

  ).١/٦٣٥(، اجلصاص، أحكام القرآن) ٣(

، ن اخلدمات االستثماريةنقال م، )١٥٨(ص ، عمر الترك. د، الربا واملعامالت املصرفية) ٤(

  .وفيه جواب مفصل عن شبه هذا القول، )١/٦٠٥(

  
  



: هذه املسألة ليست من تطبيقات القاعدة؛ ألن املنفعة يف القرض إما أن تكون مشروطة أم غري مشروطة

فإن كانت مشروطة فهي حمرمة كانت يسرية أم كبرية؛ ألن اليسري هنا حمرم مثل الكثري؛ إذ ال حاجة 

وإمنا أشرت إىل هذه املسألة لوجود من ، ه لسهولة التحرز منه بترك االقتراض ممن يشترط املنفعةالغتفار

  .يدعي خالف ذلك

وفق الضوابط اليت سبقت اإلشارة ، وإن كانت املنفعة غري مشروطة فهي جائزة كانت يسرية أم كبرية

  .واهللا أعلم، إليها

  
  

  التطبيقات املعاصرة للقاعدة: الفصل الرابع

  :فيه سبعة مباحثو

  .الغذاء والدواء املشتمل على حمرم يسري: املبحث األول

  .األسهم املشتملة على حمرم يسري: املبحث الثاين

  .املسابقات التجارية املشتملة على غرر يسري: املبحث الثالث

  .عقود التأمني املشتملة على غرر يسري: املبحث الرابع

  .تمل على غرر يسريالضمان التجاري املش: املبحث اخلامس

  .عقود الصيانة املشتملة على غرر يسري: املبحث السادس

  .بطاقات التخفيض املشتملة على غرر يسري: املبحث السابع

  .الغذاء والدواء املشتمل على حمرم يسري: املبحث األول

  :توطئة

  
  

ضل عليهم بأنواع وتف، وأصبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة، إن اهللا عز وجلّ سخر هذا الكون لعباده

وحاجة الناس إىل . ويف الوقت نفسه حرم بعضها حلكمة يعلمها البارئ، كثرية من األغذية واألدوية

وأكثرها تصنع يف البالد ، وانتشرت صناعاا يف العامل برمته، املنتجات الغذائية واألدوية يف تزايد مستمر

، والدم املسفوح، كدهن اخلنزير، حمرمة شرعاً ولذا أدخلت فيها مواد، اليت ال تم باحلالل واحلرام

ويف كثري من األحيان تصنع األغذية واألدوية من مواد مباحة ولكن يضاف إليها شيء ، واخلمر، وامليتة

ويف هذا املبحث بيان حلكم هذه األغذية واألدوية املشتملة على مواد حمرمة من ، يسري من مواد حمرمة

ا ومن مث بيعها وشرائها؛ ألن من شروط صحة البيع أن يكون املبيع حيث جواز استخدامها وانتفاع 

إن اهللا : "-صلى اهللا عليه وسلم  - ويدل على ذلك قول رسول اهللا ، )١(منتفعاً به، طاهراً، مباحاً

يا رسول اهللا أرأيت شحوم امليتة فإا يطلى ا : فقيل. ورسوله حرما بيع اخلمر وامليتة واخلنزير واألصنام



صلى اهللا عليه  -مث قال رسول اهللا . هو حرام، ال: السفن ويدهن ا اجللود ويستصبح ا الناس؟ فقال

  ).٢"(قاتل اهللا اليهود إن اهللا ملا حرم شحومها مجلوه مث باعوه فأكلوا امليتة: عند ذلك -وسلم 

  :اختالط احملرم باملباح

__________  

، وشرح اخلرشي، )٤/٤(، يني احلقائق شرح كنز الدقائقوتب، )٥/١٤١(، بدائع الصنائع: ينظر) ١(

، واإلنصاف، )٩/١٧٤(، واموع، )٣/١٢(، واألم، )٣/١٠(، وحاشية الدسوقي، )٥/١٥(

  ).٣/١٥٢(، وكشاف القناع، )٤/٢٧٠(

، )٤١٦(ص ، البخاري، -رضي اهللا عنهم  -وهذا لفظ البخاري من حديث جابر ، متفق عليه) ٢(

، باب، كتاب املساقاة، )٦٤٥(ص ، ومسلم، )٢٢٣٦: (رقم، بيع امليتة واألصنامباب ، كتاب البيوع

  ).١٥٨١: (رقم، حترمي بيع اخلمر واخلنزير واألصنام

  
  

اختالط العني احملرمة بغريها من األعيان املباحة على وجه يفوت صفاا وخصائصها حبيث ال يبقى هلا 

كسقوط القليل من اخلمر أو الدم يف ماء كثري ، كطعم أو لون أو ريح يسمى عند الفقهاء باالستهال

فإن ما سقط فيه ال وجود لصفته من طعم أو لون أو رائحة؛ ألنه استهلك يف الغالب وصار إىل ، غالب

  ).١(اهلالك

وأمجعوا ، كحديثهم عن اختالط املاء بالنجاسة، وقد تكلم الفقهاء عن اختالط األعيان املباحة باحملرمة

أنه جنس ما دام ، أو رحياً، أو لوناً، لكثري والقليل إذا وقعت فيه جناسة فغريت املاء طعماًعلى أن املاء ا

إذا وقعت فيه جناسة فلم يغري له ، وحنو ذلك، والبحر، وأمجعوا على أن املاء الكثري من النيل. كذلك

  ).٢(أنه حباله ويتطهر به، وال رحياً، وال طعماً، لوناً

ومن ذلك اختالفهم يف املاء إذا خالطته ، رم الذي يغتفر إذا خالط املباحوقد اختلف العلماء يف احمل

  :وميكن إمجال آرائهم يف قولني، وما هو املاء الذي ال يضره خمالطة النجاسة ما مل يتغري ا، النجاسة

__________  

  ).٢٣٩(ص ، مجانة حممد عبد الرزاق أبو زيد، االنتفاع باألعيان احملرمة: ينظر) ١(

  ).٣٣(ص ، ابن املنذر، اإلمجاع) ٢(

  
  

فإن كان املاء قليالً وخالطته النجاسة فهو جنس تغري أو مل ، التفريق بني املاء القليل والكثري: القول األول

وهذا مذهب مجهور العلماء من ، وإن كان كثرياً فهو طاهر ما مل يتغري أحد صفاته بالنجاسة، يتغري

فهو عند احلنفية املاء الذي ال خيلص ، إالّ أم اختلفوا يف حد الكثري، )١(والشافعية واحلنابلة، احلنفية



وهو أنه إن كان حبال لو ، يعترب اخللوص بالتحريك: فقيل، مث اختلفوا يف تفسري اخللوص، بعضه إىل بعض

إن : وقيل، وإن كان ال يتحرك فهو مما ال خيلص، حرك طرف منه يتحرك الطرف اآلخر فهو مما خيلص

  ).٢(وإن كان دونه فهو مما خيلص، شر أذرع يف عشر أذرع فهو مما ال خيلصكان ع

  ).٤(ما بلغ القلتني) ٣(واحلنابلة، وحد الكثري عند الشافعية

__________  

، وفتح القدير، )١/٢١(، وتبيني احلقائق، )١/٧٢(، وبدائع الصنائع، )١/٧٠(، املبسوط: ينظر) ١(

، واملغين، )١/٢١(، ومغين احملتاج، )١/١٦٣(، رح املهذبواموع ش، )١/١٧(، واألم، )١/٧٤(

  ).١/٣٨(، وكشاف القناع، )١/٥٥(، واإلنصاف، )١/٣٦(، ابن قدامة

  ).١/٢١(، وتبيني احلقائق، )١/٧٢(، وبدائع الصنائع، )١/٧٠(، املبسوط: ينظر) ٢(

ابن ، واملغين، )١/٢١(، ومغين احملتاج، )١/١٦٣(، واموع شرح املهذب، )١/١٧(، األم: ينظر) ٣(

  ).١/٣٨(، وكشاف القناع، )١/٥٥(، واإلنصاف، )١/٣٦(، قدامة

، واملراد ا هاهنا قلتان من قالل هجر، أي حتمل، مسيت قلة ألا تقل باأليدي، هي اجلرة: القلة) ٤(

، بن قدامةا، املغين. فتكون القلتان مخسمائة رطل بالعراقي، كل قربة مائة رطل بالعراقي، ومها مخس قرب

)١/٣٦.(  

  
  

ال تفسده النجاسة إال أن تغري وصفاً ، قلّ أو كثر، فاملاء، عدم التفريق بني الكثري والقليل: القول الثاين

  ).٣(اختارها شيخ اإلسالم ابن تيمية، )٢(والرواية عند احلنابلة، )١(وهذا مذهب املالكية، من أوصافه

  :أدلة القولني

__________  

، والفواكه الدواين، )١/٧٦(، وشرح اخلرشي، )١/٢٤(، ومواهب اجلليل، )١/٦٣(، املنتقى) ١(

  ).١/١٢٤(، النفراوي

  ).١/٣٩(، ابن قدامة، املغين، )٢٠/٥١٨(، جمموع فتاوى ابن تيمية، )١/٥٥(، اإلنصاف: ينظر) ٢(

  ).١/٥٥(، واإلنصاف، )٢٠/٥١٨(، جمموع فتاوى ابن تيمية) ٣(

  
  

استدل أصحاب هذا القول على التفريق بني املاء الكثري والقليل حبديث : أدلة القول األول ومناقشتها

وحلوم ، وهي بئر يلقى فيها احليض، عنها -صلى اهللا عليه وسلم  -بئر بضاعة حيث سئل النيب 

بدليل ، وهذا اخلرب حممول على املاء الكثري). ١"(إن املاء طهور ال ينجسه شيء: "فقال، والننت، الكالب

إذا استيقظ أحدكم : "-صلى اهللا عليه وسلم  -وقوله ). ٢( بنجاسة جنس كان قليال أو كثرياًأن ما تغري



حممول على املاء ). ٣"(فإنه ال يدري أين باتت يده، من منامه فال يغمس يده يف اإلناء حىت يغسلها ثالثاً

األخبار املستفيضة باألمر  وكذا، معىن، لوهم النجاسة، القليل ويفيد منعاً وإالّ مل يكن للنهي واالحتياط

  ).٥(مع أنه ال يغري لونه وال طعمه وال رحيه) ٤(بغسل اإلناء من ولوغ الكلب

__________  

: رقم، )٨١٣(ص ، -رضي اهللا عنه  -مسند أيب سعيد اخلدري ، رواه أمحد يف باقي مسند املكثرين) ١(

، )٦٧: (رقم، ر بضاعةباب ما جاء يف بئ، كتاب الطهارة، )٣٢(ص ، وأبو داود، )١١٨١٥(

، والنسائي، )٦٦: (رقم، باب ما جاء أن املاء ال ينجسه شيء، كتاب الطهارة، )٣٠(ص ، والترمذي

وقال ، حديث حسن: وقال أبو عيسى، )٣٢٦: (رقم، باب ذكر بئر بضاعة، كتاب املياه، )٥١(ص 

  ).١/٤٠(، املغين: ينظر، حديث بئر بضاعة صحيح: أمحد

  ).١/٤١(، امةابن قد، املغين) ٢(

ص ، ومسلم، )١٦٢: (رقم، باب االستجمار وترا، كتان الوضوء، )٥٦(ص ، أخرجه البخاري) ٣(

  ).٢٧٨: (رقم، باب كراهة غمس املتوضئ وغريه يده املشكوك، كتان الطهارة، )١٣٤(

: رقم، باب إذا شرب الكلب يف إناء أحدكم، كتان الوضوء، )٥٨(ص ، أخرجه البخاري) ٤(

  ).٢٧٩: (رقم، باب حكم ولوغ الكلب، كتاب الطهارة، )١٣٥(ص ، لمومس، )١٧٢(

  ).٤١-١/٤٠(، ابن قدامة، واملغين، )١/٧٢(، بدائع الصنائع) ٥(

  
  

بل قد يكون ألنه ، وأجيب على هذا االستدالل بأن حديث االستيقاظ ال يقتضي تنجس املاء باالتفاق

وأما األمر بإراقة اإلناء إذا ولغ فيه الكلب فذلك ألن  ،أو أنه قد يفضي إىل التأثري، يؤثر يف املاء أثراً

فال حييله ، فال بد أن يبقى يف املاء من ريقه ولعابه ما يبقى وهو لزج، الكلب يلغ بلسانه شيئاً بعد شيء"

فرياق ذلك املاء ألجل كون اخلبث ، واملاء يسري، فيكون ذلك اخلبث حمموالً، بل يبقى، املاء القليل

  ).١"(وهذا خبالف اخلبث املستهلك املستحيل، ويغسل اإلناء الذي القاه ذلك اخلبث ،حمموالً فيه

صلى اهللا عليه  -من أبرز ما استدل به أصحاب هذا القول هو عموم قول رسول اهللا : أدلة القول الثاين

ويشمل مجيع ، وهذا عام يف املاء القليل والكثري، )٢"(إن املاء طهور ال ينجسه شيء: "-وسلم 

  ).٤(مل ينجس ا كالكثري، وإذا مل يظهر على املاء القليل إحدى صفات النجاسة، )٣(لنجاساتا

  :الترجيح

، هو رجحان القول الثاين؛ ملا سبق من األدلة واإلجابة على أدلة القول األول، واهللا أعلم، الذي يظهر

و املاء الذي ال خيلص بعضه ويؤيد هذا القول اضطراب أصحاب القول األول يف حد املاء الكثري وهل ه

واختالفهم يف تفسري ، واختالفهم يف تفسري املاء الذي ال خيلص بعضه إىل بعض، إىل بعض أم هو القلتان

  .القلتني



  :غري املاء من املائعات

__________  

  ).٢/٤١٤(، البن تيمية، الفتاوى الكربى) ١(

  ).١٠٧(ص ، سبق خترجيه) ٢(

  ).٢/٤١٤(، ميةالبن تي، الفتاوى الكربى) ٣(

  ).١/٤٠(، ابن قدامة، املغين) ٤(

  
  

، رمحه اهللا، هل هناك فرق يف احلكم بني املاء وغريه من املائعات إذا خالطته النجاسة؟ ذكر ابن قدامة

ال ينجس منها ما بلغ القلتني ، والثانية أا كاملاء، أنه ينجس بالنجاسة وإن كثر، إحداهن: ثالث روايات

ونفى شيخ اإلسالم ابن تيمية ، )١(يدفع النجاسة، كاخلل التمري، ثالثة ما أصله املاءوال، إال بالتغري

  ).٢(الفرق بني املاء وغريه من املائعات إذا استحالت النجاسة فيها ومل يبق هلا أثر

  :حكم الغذاء والدواء املشتمل على حمرم يسري

لط املباح واستهلك فيه وبيان الراجح بعد عرض أقوال العلماء وأدلتهم يف مسألة حمرم يسري إذا خا

والقول بطهارة الغذاء ، ميكن إحلاق الغذاء والدواء املشتمل على حمرم يسري ذه املسألة يف احلكم، منها

وأفىت امع الفقهي اإلسالمي مبكة املكرمة ، ومن مث جوازمها ما مل يشتمال على حمذور آخر، والدواء

ة على الكحول بنسب مستهلكة تقتضيها الصناعة الدوائية اليت ال بديل جبواز استعمال األدوية املشتمل

وتوصل الكثري من الباحثني إىل احلكم بطهارة املواد الغذائية ). ٣(بشرط أن يصفها طبيب عدل، عنها

  ).٤(واألدوية املشتملة على نسب يسرية مستهلكة من األعيان احملرمة

  :وجه تطبيق القاعدة على هذه املسألة

__________  

  ).٤٥-١/٤٤(، املرجع السابق) ١(

  ).٢٠/٥١٨(، ابن تيمية، جمموع فتاوى) ٢(

فقه : ينظر؟، ١٤٢٢شوال ، القرار السادس بشأن األدوية املشتملة على الكحول واملخدرات) ٣(

  ).١٧٩-٤/١٧٨(، اجليزاين، النوازل

واالنتفاع ، )٣٤-٢٦(ص ، ه محادالدكتور نزي، املواد احملرمة والنجسة يف الغذاء والدواء: ينظر) ٤(

زائد ، وأثر املستجدات الطبية يف باب الطهارة، )٢٥٥-٢٥٠(ص ، مجانة أبو زيد، باألعيان احملرمة

  ).٢٦٠- ٢٥١(ص ، نواف عواد الدويري

  
  



يلحظ الباحث من خالل عرض أقوال العلماء السابقة أن هناك نسبةً من احملرم أو النجس يف املباح تغتفر 

وقد ورد يف كتب املذاهب األربعة ما يدل . كنجاسة ملقاة يف النيل، فقهاء وهي نسبة قليلة جداًباتفاق ال

ومع ، وأضيق املذاهب يف هذه املسألة هو مذهب احلنفية، على اغتفار احملرم اليسري إذا استهلك يف املباح

كقوهلم يف بعرة الفأرة وقعت ، ذلك جند يف كتبهم ما يدل على اغتفار احملرم اليسري إذا استهلك يف املباح

مل يفسد الدقيق والدهن ما مل يتغري : "أو وقعت يف وقر دهن، يف وقر احلنطة فطحنت والبعرة فيها

ومن أقوال العلماء الدالة على اغتفار اليسري املستهلك قول الشافعية يف مسألة التداوي ). ١"(طعمهما

ة مع دواء آخر فيجوز التداوي ا كصرف بقية أما مستهلك: "باخلمر حيث جاء يف اية احملتاج

  ).٢"(أو أخربه طبيب عدل بنفعها وتعيينها بأن ال يغين عنها طاهر، النجاسات إن عرف

  .األسهم املشتملة على حمرم يسري: املبحث الثاين

  :تعريف األسهم

لق على احلظ ويط، وهو يف اللغة القدح الذي يقارع به أو يلعب به يف امليسر، األسهم مجع السهم

  ).٣(وما يفوز به الظافر يف امليسر، والنصيب

ويعطى للمساهم ليمثل ، صك قابل للتداول يصدر عن شركة مسامهة: "والسهم يف االصطالح هو

  ).٤"(حصته يف رأس مال الشركة

  :خصائص األسهم

  :من أمهها، وتتمتع أسهم الشركات املسامهة باخلصائص

  .لبعض األسهم قيمة أعلى من قيمة البعض اآلخر فال توجد، املساواة يف القيمة.١

، فإن اشترك يف السهم الواحد أكثر من شخص جاز، عدم قبول السهم للتجزئة يف مواجهة الشركة.٢

  .ولكن ميثلهم أمام الشركة شخص واحد

  .األسهم تقبل التداول والتصرف فيها بالبيع والشراء وحنو ذلك.٣

__________  

  ).١/٤٦(، للجنة العلماء برئاسة نظام الدين البلخي، الفتاوى اهلندية) ١(

  ).٨/١٤(، اية احملتاج) ٢(

  ).٤٥٩(ص ، واملعجم الوسيط، )م؟ س (مادة ، )٢٨٦(ص ، خمتار الصحاح: ينظر) ٣(

  ).٢/٢٢٢(، اخلدمات االستثمارية يف املصارف) ٤(

  
  

  ).١(فال تتجاوز قيمة السهم، املسؤولية احملدودة للمساهم.٤

  :اول األسهمحكم تد

والذي يعنينا يف هذا البحث ، تتنوع األسهم باعتبارات خمتلفة إىل أنواع كثرية وكل نوع له حكم خيصه



  .هو حكم تداول األسهم حبسب نوع نشاط الشركة املسامهة

  )٢:(وميكن تقسيم الشركات املساهم ذا االعتبار إىل ثالثة أنواع

كالشركات ، كات اليت يكون نشاطها الرئيس يف أمور حمرمةوهي الشر، الشركات احملرمة: النوع األول

فأسهم هذا النوع من الشركات حمرمة وال جيوز تداوهلا؛ ألن . اليت تتاجر يف اخلمور واملصارف الربوية

وشراؤها من باب املشاركة يف اإلمث ، وهذه األسهم حمرمة، من شرط صحة البيع أن يكون املبيع مباحاً

  .والعدوان

بأن يكون رأس ماهلا حالالً ، وهي اليت يكون مجيع عملياا مباحاً شرعاً، الشركات النقية: ثاينالنوع ال

فأسهم هذا النوع من الشركات حالل؛ ألن األصل يف التصرفات اإلباحة وال . وموضوع نشاطها حالالً

  .يوجد يف هذه األسهم ما يعارض املبادئ اإلسالمية

، وهي اليت يكون أصل نشاطها حالالً ولكنها أحيانا تتعامل باحملرمات، الشركات املختلطة: النوع الثالث

  :فقد اختلف العلماء املعاصرون يف حكم تداول أسهم هذا النوع من الشركات إىل قولني. كالربا وحنوه

__________  

ص، الدكتور حممد عثمان شبري، واملعامالت املالية املعاصرة، )٢٢٤-٢/٢٢٣(، املرجع السابق) ١(

)٢٠٢.(  

ص ، واملعامالت املالية املعاصرة، )٢٣٨-٢/٢٣٥(، اخلدمات االستثمارية يف املصارف: ينظر) ٢(

)٢١٠.(  

  
  

، بشرط أالّ ينص نظامها األساسي على التعامل بالربا، جواز املسامهة يف هذه الشركات: القول األول

أسهمه من اإليرادات احملرمة  وأن يتحرى املساهم ما دخل على عائدات، ويكون احملرم فيها يسرياً

واشترط بعض أصحاب هذا القول كون ). ١(ليتخلص منها بصرفها يف أوجه الرب فيما ال ينتفع به

وممن ذهب إىل ). ٢(الشركة من الشركات احليوية اليت تؤدي خدمات عامة مثل الكهرباء واملواصالت

وعدد من العلماء ، للبنك اإلسالمي األردينواهليئة الشرعية ، هذا القول اهليئة الشرعية لشركة الراجحي

  ).٣(املعاصرين

وذهب إىل هذا القول اللجنة الدائمة للبحوث ، حترمي املسامهة يف هذه الشركات مطلقاً: القول الثاين

  ).٥(وعدد من اهليئات الفقهية والعلماء املعاصرين، )٤(الفقهية واإلفتاء باململكة

  :أدلة القولني ومناقشتها

  :من أبرز ما استدل به أصحاب هذا القول ما يلي: ول األولأدلة الق

، ونسبة احلرام يف هذا النوع من الشركات يسرية تابعة، "جيوز تبعاً ما ال جيوز استقالالً: "قاعدة.١

فكان بيع أسهم الشركات املختلطة من جزئيات هذه ، وليست أصالً مقصوداً بالتملك والتصرف



  ).٦(القاعدة

__________  

صاحل بن مقبل ، واألسهم املختلطة، )٢٣٩-٢/٢٣٨(، اخلدمات االستثمارية يف املصارف: ينظر )١(

  ).٦٠(ص ، العصيمي التميمي

  ).٢٠٩(ص ، الدكتور شبري، املعامالت املالية املعاصرة: ينظر، منهم مصطفى أمحد الزرقا) ٢(

والشيخ حممد تقي ، ستار أبو غدةوالدكتور عبد ال، رمحه اهللا، منهم فضيلة الشيخ حممد بن عثيمني) ٣(

وقرارات وتوصيات ندوات ، )٢٤٠-٢/٢٣٩(، اخلدمات االستثمارية يف املصارف: ينظر، العثماين

  ).١٢٧(ص ، الربكة لالقتصاد اإلسالمي

  ).١٣/٤٠٧(، فتاوى اللجنة) ٤(

كة قرارات وتوصيات ندوات الرب: ينظر، صاحل املرزوقي. ود، منهم الشيخ الصديق الضرير) ٥(

  ).٢/٢٥٦(، واخلدمات االستثمارية يف املصارف، )١٢٧(ص ، لالقتصاد اإلسالمي

  ).٧١- ٦٨(ص ، واألسهم املختلطة، )٢٤١-٢/٢٤٠(، املرجع السابق) ٦(

  
  

ونوقش هذا االستدالل بأن القواعد الفقيه ليست من األدلة الشرعية اليت نص عليها علماء الفقه 

املساهم حني يشتري سهماً يشترك يف كل أعمال "كما أن ، )١(فال يصح االحتجاج ا، واألصول

  ).٢"(جيوز ألحد أن يرايب إذا كان الربا قليالً؟: فهل يقال.. والربا ال يباح مطلقا، ومنها الربا، الشركة

وحاجة الناس داعية إىل اإلسهام يف هذه ، "احلاجة العامة تنزل منزلة الضرورة اخلاصة: "قاعدة.٢

خاصة من ال جيد بديال استثمارياً بسبب صغر مدخرام وعجزهم عن ، ار مدخرامالشركات الستثم

كما أن الدولة حباجة إىل توجيه الثروة الشعبية إىل استخدامها فيما حيقق ، القيام بأنفسهم باالستثمار

  ).٣(املصاحل العامة

ق أخرى للكسب وأجيب بعدم التسليم بوجود حاجة عامة لالستثمار يف هذه الشركات لوجود طر

ومل تتوفر فيها شروط احلاجة اليت توجب ، فهي حاجة غري متعني وليست عامة جلميع األمة، احلالل

وفتح باب العمل ذه القاعدة دون قيود وضوابط يقتضي التهاون مبا حرم ، االستثناء من األحكام العامة

  ).٤(اهللا بذريعة الضرورة والتيسري على الناس

إذا كان اجلزء احلرام هو القليل واملباح هو ، عند أكثر العلماء، املال املختلطجواز التصرف يف .٣

وخترج ، ووجود نسبة ضئيلة من احلرام يف املال احلالل ال جيعله حراما وإمنا جيب نبذ احملرم فقط، الكثري

  ).٥(مسألة تداول األسهم على ذلك ألن احلرام فيها جزء يسري والباقي مباح

__________  

صاحل بن مقبل ، واألسهم املختلطة، )٢٤١-٢/٢٤٠(، اخلدمات االستثمارية يف املصارف )١(



  ).٧١-٦٨(ص ، العصيمي التميمي

  ).٢٤١-٢/٢٤٠(، اخلدمات االستثمارية يف املصارف) ٢(

  ).١٤٧(ص ، للدكتور أمحد بن حممد اخلليل، األسهم والسندات وأحكامها) ٣(

  ).٦٨- ٦٣(ص ، واألسهم املختلطة، )٢٤٨-٢/٢٤٤(، اخلدمات االستثمارية يف املصارف) ٤(

األسهم والسندات : نقال من، )٢٣٢(ص ، الشيخ عبد اهللا بن منيع، حبوث يف االقتصاد اإلسالمي) ٥(

  ).٧٢(ص ، واألسهم املختلطة، )١٥٣(ص ، وأحكامها

  
  

كسب احلرام ومن توبة عن ال، وأجيب بأن هناك فرقاً بني من أراد أن خيرج احلرام من ماله ليطيب له

فالفقهاء إمنا يريدون جواز معاملة املسلم لغريه ممن اختلط ، يريد االستمرار يف معامالت خمالفة للشرع

  ).١(احلالل باحلرام يف ماله إذا كان األمر ينتهي بانتهاء املعاملة

ينفرد ا  تداول هذه األسهم حيقق املصاحل للمسلمني وذلك مبشاركتهم يف احلياة االقتصاد حىت ال.٤

ودفعاً للضرر عن املؤسسات ، غري املسلمني أو فساق املسلمني فيديروا دون مراعاة ألحكام الشريعة

). ٢(املالية اإلسالمية الذي يلحق ا عند عدم التعامل مع هذه الشركات لقلة الفرص االستثمارية

قق واملفسدة املترتبة على املسامهة وبأن هذه املصلحة غري حم، وأجيب بأا مصلحة ملغاة ملصادمتها للنص

  ).٣(حمققة فكانت مقدمة يف االعتبار على املصلحة املظنونة

  :أدلة القول الثاين

وقوله ، )٤(} يا أَيها الَّذين َآمنوا اتقُوا اللَّه وذَروا ما بقي من الربا إِنْ كُنتم مؤمنِني { : قول اهللا تعاىل.١

  ).٥(} يا أَيها الَّذين َآمنوا لَا تأْكُلُوا الربا أَضعافًا مضاعفَةً واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلحونَ { :تعاىل

هم : "وكاتبه وقال، وشاهديه، وموكله، آكل الربا -صلى اهللا عليه وسلم  -ولعن رسول اهللا 

ال الشركة يعترب القائم ا مجيع الشركاء أصالةً أو والشركة مبناها على الوكالة وأعم). ٦"(سواء

  ).٧(فإذا كانت الشركة ترايب فكل شريك فيها معهم يف أعماهلم الربوية، وكالةً

__________  

  ).٧٤-٧٣(ص ، واألسهم املختلطة، )١٥٤(ص ، األسهم والسندات وأحكامها: ينظر) ١(

  ).١٥٦(ص ، األسهم والسندات وأحكامها: ينظر) ٢(

  ).٢/٢٥٤(، اخلدمات االستثمارية يف املصارف: ينظر )٣(

  ).٢٧٨(اآلية ، سورة البقرة) ٤(

  ).١٣٠(، سورة آل عمران) ٥(

  ).٨٤(ص ، سبق خترجيه) ٦(

  ).١٤٣- ١٤١(ص ، األسهم والسندات وأحكامها: ينظر) ٧(



  

واإلمث الذي يف ، )١(} وا علَى الْإِثْمِ والْعدوان وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولَا تعاون{ : قول اهللا تعاىل.٢

واملساهم فيها يعينهم على اإلمث والعدوان ، لتعاطي القائمني عليها بالربا، هذه الشركات من أعظم اإلمث

  ).٢(وأكل احلرام وإن مل يأكله هو

ذا أمرتكم بأمر فأمتروا وإ، إذا يتكم عن شيء فاجتنبوه: "-صلى اهللا عليه وسلم  -قول رسول اهللا .٣

، فالواجب اجتنابه وتركه بالكلية -صلى اهللا عليه وسلم  -وكل شيء ى عنه ). ٣"(ما استطعتم

  ).٤(وهو موجود يف الشركات املختلطة فتحرم املشاركة فيها، السيما الربا

البنوك املالية وفيه تشجيع املؤسسات و، وذلك بالتخلص من مفاسد الربا، القول باملنع حيقق املصاحل.٤

  ).٥(على نبذ الربا والبحث عن الطرق املشروعة

  :الترجيح

__________  

  ).٢(اآلية ، سورة املائدة) ١(

  ).٥٣(ص ، واألسهم املختلطة، )١٤٣(ص ، األسهم والسندات وأحكامها: ينظر) ٢(

عليه  صلى اهللا -باب االقتداء بسنن النيب ، كتاب االعتصام، )١٣٨٩(ص ، أخرجه البخاري) ٣(

، -صلى اهللا عليه وسلم  -باب توقريه ، يف الفضائل، )٩٥٩(ص ، ومسلم، )٧٢٨٨: (رقم، -وسلم 

، )٢٦١٩: (رقم، باب وجوب احلج، كتاب مناسك احلج، )٢٨٣(ص ، والنسائي، )١٣٣٧: (رقم

  .وغريهم

  ).١٤٣(ص ، األسهم والسندات وأحكامها) ٤(

  ).١٤٤(ص ، املرجع السابق) ٥(

  
  

وكل عضو يعطي صوته يف جملس اإلدارة ألخذ ، باجلواز أن جملس اإلدارة آمث لتعامله بالربا يرى القائلون

والعضو الذي مل يعط صوته باإلجياب وإمنا مانع يكون مغلوباً على أمره ، أو إعطاء الربا فهو آكل للربا

وقَد نزلَ علَيكُم { : فإن استمر مع أرباب املعاصي خالف قول اهللا تعاىل، لكون األكثرية تؤيد أخذ الربا

خى يتح مهعوا مدقْعا فَلَا تأُ بِهزهتسيا وبِه كْفَري اللَّه اتَآي متعمابِ أَنْ إِذَا ستي الْكف يثدي حوا فوض

ولذلك وملا ، )١(} ) ١٤٠(افرِين في جهنم جميعا غَيرِه إِنكُم إِذًا مثْلُهم إِنَّ اللَّه جامع الْمنافقني والْكَ

وإن كان للقول باجلواز قوة إالّ أن اتقاء الشبهات أوىل وأبرأ ، )٢(سبق من األدلة يترجح القول بالتحرمي

  .واهللا أعلم، للدين

  :وجه تطبيق القاعدة على هذه املسألة

جاز تداول أسهم الشركات اليت تكون أعماهلا يف تدخل هذه املسألة يف تطبيقات القاعدة على قول من أ



األصل حالالً لكنها أحياناً تتعامل باحلرام؛ ألم شرطوا أن تكون نسبة احلرام يف مقابلة احلالل يسرية 

وحيث قالوا باجلواز اعتربوا اجلزء احملرم مغتفراً لكونه يسرياً ، )٣(وإن اختلفوا يف حتديد هذه النسبة

أما على القول بتحرمي هذه األسهم فاملسألة ليست من تطبيقات القاعدة؛ لعدم . الكثري مغموراً يف احلالل

  .اغتفار اجلزء احملرم منها وإن كان يسرياً

  .املسابقات التجارية املشتملة على غرر يسري: املبحث الثالث

  :تعريف املسابقات التجارية

__________  

  ).١٤٠(اآلية ، سورة النساء) ١(

  ).١٦٢(ص ، والسندات وأحكامهااألسهم ) ٢(

  ).٢/٢٧١(، اخلدمات االستثمارية يف املصارف: ينظر) ٣(

  
  

على وزن مفاعلة من السبق مبعىن ، )١(من باب ضرب، سابق: املسابقة يف اللغة مصدر لفعل رباعي

تهد كل واحد ابتدرا الباب جي: أي، )٢(} واستبقَا الْباب { : ومنه قول اهللا تعاىل، التقدم يف كل شيء

  ).٤(والغلبة فيه، واملسابقة هي التقدم يف الشيء، )٣(منهما أن يسبق صاحبه

ومل خيرج ، )٥"(أن يسابق الرجل صاحبه يف اخليل أو اإلبل وحنو ذلك: "واملسابقة يف اصطالح الفقهاء

  .هذا املعىن عن املعىن اللغوي

يمها أصحاب السلع واخلدمات جلذب املشترين إىل وأما املسابقة التجارية فاملقصود ا املغالبات اليت يق

  ).٦(أو تنشيط املبيعات، أو الترويج لسلع أو خدمات معينة، أسواق ومتاجر معينة

  :أنواع املسابقات التجارية

والذي يظهر أنه ميكن إرجاعها ، وقسمها العلماء تقسيمات خمتلفة، املسابقات التجارية أنواع وأشكال

  )٧:(اإىل نوعني رئيسني مه

وذلك بأن متنح اجلهة املنظمة للمسابقة حق ، املسابقات اليت ال يشترط فيها الشراء: النوع األول

  .املشاركة لكل راغب دون تعليق ذلك بالشراء

  :التخريج الفقهي هلذا النوع وحكمه

__________  

  ).س ب ق(مادة ، )٢٥٧(ص ، خمتار الصحاح) ١(

  ).٢٥(اآلية ، سورة يوسف) ٢(

  ).س ب ق(مادة ، )١٠/١٥١(، ن العربلسا) ٣(

  ).٤١٥(، املعجم الوسيط) ٤(



شرح منتهى " بلوغ الغاية قبل غريه: "وقيل يف تعريف املسابقة، )٦/٢٠٦(، بدائع الصنائع: ينظر) ٥(

  ).٢/٢٧٧(، اإلرادات

، نقال من احلوافز التجارية التسويقية، )٤٩٩-٢/٤٩٨(، إدارة التسويق للدكتور بازرعة: ينظر) ٦(

  ).١٢٣(ص ، الدكتور خالد بن عبد اهللا املصلح

  .بالتصرف، )١٢٦-١٢٣(ص ، الدكتور خالد بن عبد اهللا املصلح، احلوافز التجارية التسويقية) ٧(

  
  

وهو جائز إذ ال حمذور فيه؛ ألن ، أقرب ما خيرج عليه هذا النوع من املسابقات أنه هبة ملن تعينه القرعة

، وال تغرير وخداع، وال غرر حمرم، وال ربا، وليس يف هذه املعاملة ظلم، ةاألصل يف املعامالت اإلباح

  ).١(واهللا أعلم، فال مسوغ لتحرميها

وذلك بأن يضع التاجر جائزة على مسابقة ال يشترك ، املسابقات اليت يشترط فيها الشراء: النوع الثاين

  .سابقةفيها إال من يشتري سلعة يبيعها التاجر ومن عداه ال يدخل يف امل

  :وهذا النوع له حاالن

  .حبيث إن التاجر رفع السعر مقابل اجلائزة، أن تكون اجلائزة مؤثرة يف السعر: احلالة األوىل

حمرمة وال جتوز وهي من امليسر؛ ألن املشارك يبذل الثمن الزائد ألجل االشتراك يف املسابقة : حكمها

  ).٢(هو إما غامن أو غارموقد حيصل على اجلائزة وقد ال حيصل على اجلائزة، ف

، أالّ يكون للجائزة أثر يف السعر وال يزاد يف مثن السلعة على سعر املثل ألجل املسابقة: احلالة الثانية

  :فهذه احلال موضع خالف بني العلماء

__________  

  ).١٥٠(ص ، املرجع السابق: ينظر) ١(

  ).٣٩(ص ، خالد بن علي املشيقح، ملعاصرةواملعامالت املالية ا، )١٣٩(ص ، املرجع السابق: ينظر) ٢(

  
  

فإن كان قصد املستهلك السلعة حلاجته إليها فهذا جائز، وإن كان : وهو القول بالتفصيل: القول األول

قصده اجلائزة وال حيتاج إىل السلعة وإمنا يشتريها ليتمكن من املشاركة يف املسابقة فهذا ال جيوز؛ ألنه ال 

وهذا القول بالتفصيل اختاره بعض العلماء املعاصرين ومنهم ، غامن أو غارم خيلو عن القمار فهو إما

  ).٢(رمحه اهللا، )١(الشيخ حممد بن صاحل بن عثيمني

__________  

١٣٤٧ولد يف مدينة عنيزة ، هو أبو عبد اهللا حممد بن صاحل بن حممد بن عثيمني الوهييب التميمي) ١(

وكان أحد ، بفرع جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةدرس يف كلييت الشريعة وأصول الدين . ؟



، وغريها، وأصول التفسري، والقواعد املثلى، شرح ملعة االعتقاد: من مؤلفاته. أعضاء هيئة كبار العلماء

- ٢٧(ص ، أمحد البديدي. د، جهود الشيخ ابن عثيمني: ينظر. رمحه اهللا؟، ١٥/١٠/١٤٢١تويف يف 

  ).٩(ص ، جمموعة العلماء، وفقه وفتاوى البيوع، )٣٣

ص ، املشيقح، واملعامالت املالية املعاصرة، )١٤٢-١٤٠(ص ، احلوافز التجارية التسويقية: ينظر) ٢(

)٣٩.(  

  
  

وهذا اختيار مساحة ، ال جيوز استعماله وال املشاركة فيه، هذا النوع من املسابقات حمرم: القول الثاين

  ).٢(رمحه اهللا، )١(الشيخ عبد العزيز بن باز

  :أدلة القولني

إذا كان اإلنسان يريد هذه السلعة وينتفع ا فقد انتفى احملذور، وليس هناك شائبة : أدلة القول األول

  ).٣(قمار أو ميسر فالسلعة بثمنها واملستهلك أو العميل حيتاج إليها واألصل يف املعامالت احلل

  :أدلة القول الثاين

__________  

. ؟١٣٣٠ولد بالرياض ، د اهللا بن عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهللا آل بازهو عبد العزيز بن عب) ١(

وله عضوية يف كثري من ، توىل أعماال عديدة ومناصب بارزة آخرها مفيت اململكة العربية السعودية

والتحقيق واإليضاح لكثري من مسائل ، الفوائد اجللية يف املباحث الفرضية: من مؤلفاته. االس العلمية

: ينظر. رمحه اهللا رمحة واسعة؟، ٢٧/١/١٤٢٠تويف يف ، وغريها، ونقد القومية العربية، ج والعمرةاحل

ومنهج الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز يف القضايا ، )٣٦- ١/٣٠(، فتاوى اللجنة الدائمة واإلفتاء

  ).٤١-٣٠(، شايف بن مذكر القرشي السبيعي، الفقهية املستجدة

واللجنة الدائمة وقرارات ، وعبد الرمحن بن اجلربين، وابن عثيمني، ابن باز، إسالمية فتاوى: ينظر) ٢(

  .حممد بن عبد العزيز املسند: مجع وترتيب، امع الفقهي

ص ، املشيقح، واملعامالت املالية املعاصرة، )١٤٤-١٤٠(، احلوافز التجارية التسويقية: ينظر) ٣(

)٤٠.(  

  
  

 - وقد ى النيب ، )١"(أو حافر، أو نصل، ال سبق إال يف خف: "-يه وسلم صلى اهللا عل -قول النيب .١

، عن بذل العوض يف املسابقات إال يف الثالثة املنصوص عليها يف احلديث -صلى اهللا عليه وسلم 

  ).٢(واملسابقات التجارية ليست منها ال نصاً وال معىن فال جيوز بذل العوض فيها

يا أَيها { : احملرم فهي داخلة يف عموم النهي عن القمار وامليسر كقول اهللا تعاىلأا من القمار وامليسر .٢



نِبتفَاج طَانيلِ الشمع نم سرِج لَامالْأَزو ابصالْأَنو ِسريالْمو رما الْخموا إِننَآم ينونَ الَّذحفْلت لَّكُملَع وه

)٣(} ) ٩٠.(  

وقصد العميل للسلعة أمر خفي يصعب التحقق منه ، دم الزيادة يف السعر مما يصعب ضبطهاشتراط ع.٣

  .فإذا قصد اجلائزة دخل يف مسألة القمار، ألن العميل قد يأخذ يف اعتباره اجلائزة

  ).٤(مثل هذه املعامالت مدعاة ألن يشتري اإلنسان ما ال حيتاجه وهذا فيه شيء من اإلسراف.٤

  :سبب اخلالف

__________  

، )٢٩٢(ص ، وأبو داود، )١٠١٣٨: (رقم، )٧٠٠(ص ، مسند أيب هريرة، رواه أمحد يف املسند) ١(

باب ما جاء يف ، كتاب اجلهاد، )٢٩٣(ص ، والترمذي، )٢٥٧٤: (رقم، باب يف السبق، كتاب اجلهاد

، يلكتاب اخل، )٣٨٠(ص ، و النسائي، هذا حديث حسن: وقال عنه، )١٧٠٠: (رقم، الرهان والسبق

: رقم، )٣١٣(ص ، باب السبق والرهان، كتاب اجلهاد، وابن ماجه، )٣٥٨٥: (رقم، باب السبق

وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد، وأعل الدارقطين بعضها بالوقف، : "قال ابن حجر). ٢٨٧٨(

، )٤/١٦١(، كتاب السبق والرمي، التلخيص احلبري". ورواه الطرباين وأبو الشيخ من حديث ابن عباس

  ).٥/٣٣٣(، إرواء الغليل، وصححه األلباين

  ).١٤٣(ص ، احلوافز التجارية التسويقية: ينظر) ٢(

  ).١٤٣(ص ، املرجع السابق: وينظر، )٩٠(، اآلية، سورة املائدة) ٣(

  ).٤٠(ص ، املشيقح، املعامالت املالية املعاصرة، )١٤٤-١٤٠(، احلوافز التجارية التسويقية: ينظر) ٤(

  
  

فمن خرجها على أا مسابقة على عوض من ،  هذه املسألة تابع الختالف يف تكييفها الفقهياختالف يف

هذا نوع من : ومن قال باجلواز قال، قال بالتحرمي، غري املتسابقني فيما ليس مبنصوص عليه وال يف معناه

يال له عليه من قتل قت: "-صلى اهللا عليه وسلم  -كقول النيب ، احلوافز من باب بذل مال للتشجيع

  ).١"(فله سلبه، بينة

  :الترجيح 

هو القول األول؛ ملا ذكر من األدلة وألن ما استدل به أصحاب القول الثاين من ، واهللا أعلم، األقرب

اآلية غري مسلم؛ ألن املشتري إما غامن وإما سامل وال يكون غارما يف حال من األحوال فال يتحقق فيه 

  .معىن القمار

ديث مبين على ختريج هذه املسألة على أا مسابقة على عوض من غري املتسابقني فيما واستدالهلم باحل

بعيد؛ ألن تسمية هذا النوع من احلوافز ، فيما يظهر، وهذا ختريج، ليس مبنصوص عليه وال يف معناه

جلسمية أو التجارية باملسابقة ضرب من التجوز؛ ألن املسابقة يربز فيها شخصية املتسابق وقوته ومهارته ا



وإن كلف املتسابق بشيء فهو أمر ، ويف املسابقات التجارية ال نلمس هذا املعىن، العقلية أو مها معا

وقد يعلن املنظم للمسابقة أن إجابة أسئلة املسابقة توجد يف أحد ، كاإلجابة عن سؤال بديهي، يسري

  .املهارات كما هو شأن املسابقةإذ الغرض تنشيط البيع وترويج السلع ال اختبار القدرات و، منتجاته

بأن : وأما العلل اليت ذكروها فإا تنتفي مبا ذكره أصحاب القول األول من الضوابط والشروط، وذلك

وعند توفر هذه ، وأن يشتري العميل ما حيتاجه، تكون السلع بسعر املثل فال يزاد فيه من أجل املسابقة

  .واهللا أعلم، هالشروط ال يبقى للقول باملنع ما يستند إلي

  :وجه تطبيق القاعدة على هذه املسألة

__________  

، )٣١٤٢: (رقم، باب من مل خيمس األسالب، كتاب فرض اخلمس، )٦٠٢(ص ، رواه البخاري) ١(

من ، )١٧٥١: (رقم، باب استحقاق القاتل سلب القتيل، كتاب اجلهاد والسري، )٧٢٦(ص ، ومسلم

  .- رضي اهللا عنه  -حديث أيب قتادة 

  
  

، إذا قلنا بتحرمي املسابقات التجارية فال تطبق القاعدة على هذه املسألة حيث مل يغتفر ما فيها من الغرر

بينما تكون هذه املسألة من تطبيقات القاعدة بناء على القول املختار القاضي جبواز هذه املسابقات عند 

  .توفر الشروط اليت تقلل الغرر وتصريه يسريا مغتفرا

  .عقود التأمني املشتملة على غرر يسري: رابعاملبحث ال

  :تعريف التأمني

ومنه قول ، واألمن ضد اخلوف، أمنت الرجل أمناً وأمنةً وأماناً: يقال، التأمني يف اللغة مأخوذ من أمن

يريد أن األرض متتلئ باألمن : أي، )١"(وتقع األمنة يف األرض: "-صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 

  ).٢(د من الناس واحليوانفال خياف أح

عقد يلتزم فيه املؤمن مبقتضاه أن يؤدي إىل املؤمن له أو إىل املستفيد الذي اشترط : "وعقد التأمني هو

أو حتقق ، التأمني لصاحله مبلغاً من املال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مايل آخر يف حالة وقوع احلادث

ويتحمل مبقتضاه ، و أية دفعة مالية يؤديها املؤمن له للمؤمنوذلك يف نظري قسط أ، اخلطر املبني بالعقد

  ).٣"(املؤمن تبعة جمموعة من املخاطر بإجراء املقاصة بينها وفقاً لقوانني اإلحصاء

  :أنواع التأمني

  :ينقسم التأمني من حيث شكله إىل قسمني

__________  

). ٩٦٣٢: (رقم، )٦٧١(ص ، -عنه رضي اهللا  -مسند أيب هريرة ، أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده) ١(

وروى أمحد وأبو داود بإسناد صحيح من طريق عبد الرمحن بن آدم عن أيب هريرة مثله : "وقال احلافظ



  ).٦/٣٦٩(، فتح الباري، وذكر احلديث.." ينزل عيسى: "ويف هذا احلديث، مرفوعا

ص ، واملعجم الوسيط، )٣٧(ص ، وخمتار الصحاح، )أ م ن(مادة ، )١٣/٢١(، لسان العرب: ينظر) ٢(

)٢٨.(  

نقال من املعامالت املالية ، )١/٣٣(، جلمال احلكيم، عقود التأمني من الناحيتني التأمينية والقانونية) ٣(

  ).١٠٧(ص ، الدكتور حممد عثمان شبري، املعاصرة يف الفقه اإلسالمي

  
  

ة أشخاص معرضني ألخطار أن جيتمع عد: "ومفهومه، التأمني التعاوين، أو التباديل: القسم األول

متشاة، ويدفع كل منهم اشتراكاً معيناً، وختصص هذه االشتراكات ألداء التعويض املستحق ملن يصيبه 

الضرر، وإذا زادت االشتراكات على ما صرف من تعويض كان لألعضاء حق استردادها، وإذا نقصت 

ات املستحقة بنسبة العجز، وأعضاء طولب األعضاء باشتراك إضايف لتغطية العجز، أو أنقصت التعويض

شركة التأمني التعاوين ال يسعون إىل حتقيق ربح، ولكنهم يسعون إىل ختفيف اخلسائر اليت تلحق بعض 

  ).١"(األعضاء، فهم يتعاقدون ليتعاونوا على حتمل مصيبة قد حتل ببعضهم

اليت تدعو إىل التكافل هذا القسم من التأمني جائز شرعاً؛ ألنه ينسجم مع مقاصد الشريعة : حكمه

وإمنا يقصد ترميم ، وال يقصد من هذا التأمني حتقيق األرباح، االجتماعي على أساس من التربع

وغريها من اامع الفقهية ، وقد أفىت جبوازه هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية). ٢(املصائب

  ).٣(اليت تناولت موضوع التأمني بالدراسة

وهو النوع السائد اآلن الذي تنصرف إليه كلمة ، التأمني التجاري أو التأمني بقسط ثابت: ثاينالقسم ال

وهو الشركة اليت ، ويف هذا التأمني يلتزم املؤمن له بدفع قسط حمدد إىل املؤمن، التأمني عند إطالقها

دون بأرباح وهؤالء املسامهون هم املستفي، يتكون أفرادها من مسامهني آخرين غري املؤمن هلم

  ).٤(الشركة

  :اختلف الفقهاء املعاصرون يف حكم هذا التأمني على قولني: حكمه

__________  

  ).٦٤١(الدكتور الضرير، ص ، الغرر يف العقود وآثاره يف التطبيقات املعاصرة) ١(

  ).١٠٣(ص ، الدكتور حممد عثمان شبري، املعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي) ٢(

وفقه ؟، ٤/٤/١٣٩٧وتاريخ ، ٥١: قرار رقم، وما بعدها، )١٥/٢٨٧(، فتاوى اللجنة: ينظر) ٣(

  ).٢٨٧-٣/٢٦٦(، حممد ابن حسني اجليزاين، النوازل

  ).٢(ص ، حفظه اهللا، حبث لفضيلة الدكتور يوسف بن عبد اهللا الشبيلي، التأمني) ٤(

  
  



قهاء املعاصرين، وبه صدر قرار هيئة كبار وهو قول مجهور الف، حترمي التأمني التجاري: القول األول

  ).١(العلماء يف اململكة العربية السعودية وجممع الفقه اإلسالمي مبكة املكرمة

جواز التأمني التجاري، وهذا قول بعض املعاصرين وانتصر له الشيخ الدكتور مصطفى : القول الثاين

  ).٢(رمحه اهللا، الزرقا

  :أدلة القولني

  :ولأبرز أدلة القول األ

عقد التأمني التجاري من عقود املعاوضات املالية االحتمالية املشتملة على الغرر الفاحش؛ ألن .١

فقد يدفع قسطاً أو قسطني مث تقع ، املستأمن ال يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي أو يأخذ

، األقساط وال يأخذ شيئاً وقد ال تقع الكارثة أصالً فيدفع مجيع، الكارثة فيستحق ما التزم به املؤمن

وقد ورد يف احلديث ، وكذلك املؤمن ال يستطيع أن حيدد ما يعطي ويأخذ بالنسبة لكل عقد مبفرده

  ).٣(الصحيح النهي عن بيع الغرر

واستحكمت فيه ، هذا العقد ضرب من ضروب املقامرة؛ ملا فيه من املخاطرة يف معاوضات مالية.٢

يا أَيها الَّذين َآمنوا إِنما الْخمر والْميِسر { : امليسر يف قوله تعاىل اجلهالة فدخل يف عموم النهي عن

  ).٤(} ) ٩٠(والْأَنصاب والْأَزلَام رِجس من عملِ الشيطَان فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلحونَ 

__________  

وقرار جممع الفقه اإلسالمي الصادر . ؟٤/٤/١٣٩٧: خوتاري، ٥٥: رقم، قرار هيئة كبار العلماء) ١(

، وفتاوى اللجنة، )٢٨٥-٣/٢٦٨(، حممد بن حسني اجليزاين، فقه النوازل: ينظر؟، ١٣٩٨يف شعبان 

  .وما بعدها) ١٥/٢٧٥(

الدكتور ، املعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي: نقال من، )٢٧(ص ، الزرقاء، نظام التأمني) ٢(

  ).٢٨٥- ٢٨٣(ص ، اجليزاين، فقه النوازل: وينظر، )١٢٢(ص ، عثمان شبريحممد 

  ).١٥/٢٧٨(، فتاوى اللجنة: وينظر، )٥٤(ص ، سبق خترجيه) ٣(

  ).١٥/٢٧٨(، املرجع السابق: وينظر، )٩٠(اآلية ، سورة املائدة) ٤(

  
  

ر مما دفعه من فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن أكث، هذا العقد يشتمل على ربا الفضل والنساء.٣

وإذا دفعت ، واملؤمن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة من العقد فيكون ربا نساء، النقود هلا فهو ربا فضل

  ).١(وكالمها حمرم بالنص واإلمجاع، الشركة للمستأمن مثل ما دفعه هلا يكون ربا نساء فقط

  :أبرز أدلة القول الثاين ومناقشتها

فيبقى على ، شرعي وال يوجد يف أصول الشريعة ما مينع جوازه التأمني عقد جديد مل يتناوله نص.١

وجياب عن هذا الدليل بأن اإلباحة األصلية ال تصلح دليال هنا؛ ألن عقود التأمني ). ٢(األصل وهو احلل



والعمل باإلباحة األصلية مشروط بعدم الناقل ، التجاري قامت األدلة على مناقضتها للكتاب والسنة

  ).٣(بطل االستدالل اوقد وجد ف، عنها

وصورا أن يقول رجل ، )٤(اليت نص احلنفية على جوازها" ضمان خطر الطريق"القياس على مسألة .٢

. ضمن القائل، فسلكه فأخذ ماله، فإن أصابك فيه شيء فأنا ضامن، اسلك هذا الطريق فإنه آمن: آلخر

  ).٥(وهذه املسألة تشبه التأمني من حيث التزام الضمان

عن هذا الدليل بأنه قياس مع الفارق؛ ألن الضمان نوع من التربع يقصد به اإلحسان احملض  وجياب

، وإن ترتب عليه معروف فهو تابع غري مقصود إليه، خبالف التأمني الذي يقصد منه الكسب املادي

  ).٦(واألحكام يراعى فيها األصل ال التابع

__________  

الدكتور حممد ، املعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسالميو، )١٥/٢٧٩(، فتاوى اللجنة: ينظر) ١(

  ).١٢٢-١١٧(ص ، عثمان شبري

  ).٤(ص ، حفظه اهللا، الشبيلي، والتأمني، )١٥/٢٨١(، فتاوى اللجنة: ينظر) ٢(

  ).١٥/٢٨١(، فتاوى اللجنة: ينظر) ٣(

  ).٤/١٧٠(، حاشية ابن عابدين) ٤(

وفتاوى ، )١٢٦(ص ، الدكتور حممد عثمان شبري، فقه اإلسالمياملعامالت املالية املعاصرة يف ال) ٥(

  ).١٥/٢٨٤(، اللجنة

  ).٣/٢٧٢(، اجليزاين، وفقه النوازل، )١٥/٢٨٣(، فتاوى اللجنة: ينظر) ٦(

  
  

فأقساط ، ووجه الشبه من حيث العوضان، قياس عقد التأمني على نظام التقاعد والضمان االجتماعي.٣

ومبلغ التأمني الذي ، أمن تشبه املبلغ الذي يقطع من راتب املوظف يف كل شهرالتأمني اليت يدفعها املست

تدفعه الشركة يشبه جمموع الرواتب اليت تدفع للموظف عند بلوغه سناً معينةً من قبل الدولة أو 

  ).١(صندوق الضمان االجتماعي

مر باعتباره مسؤوالً عن وأجيب بأنه قياس مع الفارق أيضا؛ ألن ما يعطى من التقاعد التزم به ويل األ

فال شبه ، وفيهم مظنة احلاجة فليس نظام التقاعد من باب املعاوضات املالية بني الدولة وموظفيها، رعيته

  ).٢(بني هذا وبني التأمني الذي هو من عقود املعاوضات املالية اليت يقصد منها الكسب

  :الترجيح

وقد ، حملرمني ووضوحها مع ضعف أدلة ايزينيترجح للباحث حرمة التأمني التجاري، لقوة أدلة ا

  .سبقت اإلجابة عنها

  :تطبيق القاعدة على هذه املسألة



خاصةً مع اعتبار ، هذه املسألة من تطبيقات القاعدة على القول املرجوح القاضي جبواز التأمني التجاري

فيكون ما ، صل عليه ذا العقدما يدفع املستأمن لشركة التأمني أنه يف مقابلة األمان واالطمئنان الذي حي

  .واهللا أعلم، فيه من الغرر يسرياً مغتفراً

أما على القول الراجح القاضي بتحرمي التأمني التجاري فليست هذه املسألة من تطبيقات القاعدة؛ ألن 

  .فال يغتفر، بل هو فاحش، الغرر الذي يشتمل عليه التأمني التجاري ليس يسرياً

ولكن لكون هذا النوع من ، مل عليه التأمني التعاوين فهو مغتفر ال لكونه يسرياًوأما الغرر الذي يشت

  ).٣(وفق قاعدة الغرر، التأمني من عقود التربعات اليت يعفى عن الغرر فيها

  .الضمان التجاري املشتمل على غرر يسري: املبحث اخلامس

__________  

  ).١٢٦(ص ، الدكتور حممد عثمان شبري، سالمياملعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإل: ينظر) ١(

  ).٣/٢٧٢(، اجليزاين، وفقه النوازل، )١٥/٢٨٤(، فتاوى اللجنة: ينظر) ٢(

  ).٦١٢- ٥٨١(ص ، الدكتور الضرير، الغرر يف العقود وآثاره يف التطبيقات املعاصرة: ينظر) ٣(

  
  

  :تعريف الضمان التجاري

كفله : وضمن الرجل وحنوه ضماناً، أي كفل به، شيءيقال ضمن ال، مصدر ضمن: الضمان يف اللغة

: ومن معانيه، وكل شيء جعلته يف وعاء فقد ضمنته إياه، والتزم أن يؤدي عنه ما قد يقصر يف أدائه

  ).١(أي ما اشتمل عليه، فهمت ما تضمنه كتابك: يقال، واالشتمال، فضمنته الشيء غرمته، التغرمي

وهو ضمان الثمن عند استحقاق ، منها ضمان الدرك، ريةوأطلق الفقهاء الضمان على معان كث

  ).٢(املبيع

، تعهد يلتزم فيه املنتج أو وكيله بسالمة املبيع من العيوب املصنعية والفنية"أما الضمان التجاري فهو 

  ).٣"(ويلتزم بصالحيته للعمل خالل مدة متفق عليها

  .ب يف املبيع نتيجة أخطاء صناعية والفنيةويقصد من هذا الضمان محاية املستهلك يف حال ظهور العيو

  :التخريج الفقهي للضمان التجاري

  ):٤(خيرج الضمان التجاري على أحد التخرجيني

خيرج الضمان التجاري على ضمان العيب احلادث عند املشتري املستند إىل سبب سابق : التخريج األول

  .على القبض

وإن مل يعلم ، )٥(وال األرش لدخوله يف العقد على بصريةإذا كان املشتري عاملا بالسبب فليس له الرد 

هل ، به فقد اختلف الفقهاء يف العيب احلادث عند املشتري إذا كان مستنداً إىل سبب سابق على القبض

  :هو من ضمان البائع أم من ضمان املشتري على قولني



__________  

واملعجم ، )٣٤٠(ص ، الصحاحوخمتار ، )ض م ن(مادة ، )١٣/٢٥٧(، لسان العرب: ينظر) ١(

  ).٥٤٤(ص ، الوسيط

  ).٢/٢٠١(، ومغين احملتاج، )٦/٩(، بدائع الصنائع) ٢(

، الدكتور دياب، ضمان عيوب املبيع اخلفية، )٢/١٧٥(، الدكتور بازرعة، إدارة التسويق: ينظر) ٣(

، ية التسويقيةنقال من احلوافز التجار، )٢٢٩(ص ، الدكتور عيد، والضمان يف عقد البيع، )٣١٧(ص 

  ).٢٥٤(ص ، الدكتور املصلح

  ).٢٦٦-٢٦٣(ص ، الدكتور املصلح، احلوافز التجارية التسويقية: ينظر) ٤(

  ).٦/٢٥٥(، ابن قدامة، واملغين، )١١/٣١٤(، اموع: ينظر) ٥(

  
  

فلو تغري احلال ، وهذا مذهب احلنفية إذا كان السبب متحداً، هو من ضمان البائع: القول األول

  ).٣(ورواية عند احلنابلة، )٢(وأصح عند الشافعية، )١(ضمان على املشتريفال

ومن اشترى عبدا قد سرق ومل يعلم به فقُطع عند املشتري له أن يرده ويأخذ : "جاء يف بداية املبتدئ 

  ).٤"(يرجع مبا بني قيمته سارقاً إىل غري سارق: وقاال. رمحه اهللا، الثمن عند أيب حنيفة

لو وجد شيء منها عند البائع قبل البلوغ مث وجد عند املشتري بعد البلوغ ليس له : "قائقويف تبيني احل

أن يرده لزوال األول بالبلوغ ولو وجد عند البائع قبل البلوغ ووجد عند املشتري أيضا قبل البلوغ 

  ).٥"(يرده به ما مل يبلغ الحتاد السبب

فقطعت يده ، ن عبدا فسرق أو قطع يدا قبل القبضوإن استند إىل ما قبل القبض بأن كا: "ويف املهذب

  ).٦"(والثاين أنه ال يرد.. أحدمها أنه يرد: ففيه وجهان، بعد القبض

ألن ؛ فقد تعيب يف يده، فقطعت عند املشتري، ولو كانت اجلناية موجبة لقطع يده: "وقال ابن قدامة

  ).٧"(تنيفهل مينع ذلك رده بعيبه؟ على رواي، استحقاق القطع دون حقيقته

__________  

  ).٦/٣٩٢(، وفتح القدير، )٤/٣٢(، وتبيني احلقائق شرح كنز الدقائق، )٣/٤١(، اهلداية: ينظر) ١(

، وشرح احمللي على املنهاج مع حاشييت قليويب وعمرية، )١١/٣١٤(، اموع شرح املهذب: ينظر) ٢(

)٢/٢٤٥.(  

  ).٤/٤١٨(، واإلنصاف، )٦/٢٥٦(، ابن قدامة، املغين: ينظر) ٣(

  ).٣/٤١(، اهلداية) ٤(

  ).٤/٣٢(، تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق) ٥(



  ).١١/٣١٤(، املهذب مع اموع) ٦(

  ).٦/٢٥٦(، ابن قدامة، املغين) ٧(

  
  

وقول ، )٢(واحلنابلة، )١(وهذا مذهب املالكية، هو من ضمان املشتري ما مل يدلس البائع: القول الثاين

  ).٣(عند الشافعية

أو عطب كما إذا كان العبد ، املسألة الثالثة أن حيصل بسبب العيب هالك: "مواهب اجلليل جاء يف

  ).٤"(وإال فمن املشتري انتهى، فمع التدليس يكون الضمان من البائع، سارقاً فسرق فقطعت يده وحنوه

ال ابن كما ق، اخلالف يف هذه املسألة مبين على اخلالف يف اعتبار سبب العيب عيباً: سبب اخلالف

، فمن اعتربه عيباً جعل الضمان على البائع). ٥"(ألن استحقاق القطع دون حقيقته: "رمحه اهللا، قدامة

  .ومن مل يعتربه عيباً جعل الضمان على املشتري

  :مناقشة التخريج األول

 يناقش هذا التخريج بأن البائع يف الضمان التجاري يلتزم للمشتري ويتعهد بسالمة املبيع وصالحيته

بينما ضمان العيب احلادث عند املشتري املستند إىل سبب سابق على القبض ، مدة متفقا عليها، للعمل

  .ليس كذلك

على القول بأن البائع ، وجياب عن هذا اإليراد بأن التزام البائع وتعهده من باب التأكيد ملقتضى العقد

بضمان العيب املستند إىل سبب  وأما على القول بتضمني املشتري فإن البائع يكون قد وعد، ضامن

  ).٦(عنده

خيرج الضمان التجاري على ضمان العيب الذي ال يعلم إال بالتجربة واالستعالم : التخريج الثاين

  :وللعلماء يف هذه املسألة قوالن، مثل ما كان مأكوله يف جوفه، واالختبار

__________  

، والشرح الصغري مع حاشية الصاوي ،)٤/٤٥١(، مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل: ينظر) ١(

  ).٣/١٢٨(، وحاشية الدسوقي، )٣/١٧٧(

  ).٣/٢٢٨(، وكشاف القناع، )٦/٢٥٦(، ابن قدامة، املغين: ينظر) ٢(

، وشرح احمللي على املنهاج مع حاشييت قليويب وعمرية، )١١/٣١٤(، اموع شرح املهذب: ينظر) ٣(

)٢/٢٤٥.(  

  ).٤/٤٥١(، يلمواهب اجلليلفي شرح خمتصر خل) ٤(

  ).٦/٢٥٦(، ابن قدامة، املغين) ٥(

  ).٢٦٤-٢٦٣(ص ، احلوافز التجارية التسويقية: ينظر) ٦(

  
  



وقول عند ، )٣(واحلنابلة، )٢(والشافعية، )١(وهذا مذهب احلنفية، هو من ضمان البائع: القول األول

  ).٤(املالكية

  ).٦(ورواية عند احلنابلة، )٥(وهذا مذهب املالكية، هو من ضمان املشتري: القول الثاين

  :أدلة القولني

  :أدلة القول األول

  ).٧(ثبت له اخليار، فإذا بان معيباً، يقتضي عقد البيع السالمة من عيب مل يطلع عليه املشتري.١

  ).٨(فال معىن إلجياب الثمن كله، ألنه مل ميلكه صحيحاً؛ دون الصحيح، يستحق البائع مثن املعيب. ٢

  ).٩(كاختبار املصراة حبلبها، ر يف تعاطيه الستكشاف العيباملشتري معذو. ٣

  :أدلة القول الثاين

وال ميكن الوقوف عليه ، لعدم معرفته بالعيب؛ استدل أصحاب هذا القول بأن البائع مل يدلس ومل يفرط

  ).١٠(فجرى جمرى الرباءة من العيوب، إال بكسر املبيع

بدليل العيب الذي مل يعلمه يف ؛ جيب له مثن ما مل يسلمه وأجيب بأن كون البائع مل يفرط ال يقتضي أن

  ).١١(العبد

  :الترجيح

واإلجابة ، هو القول األول ملا سبق من األدلة وسالمتها من املناقشة، واهللا أعلم، والراجح من القولني

  .على دليل القول الثاين

  :الترجيح بني التخرجيني

__________  

  ).٦/٣٧٢(، وفتح القدير، )٦/٣٧٢(، والعناية، )٥/١٧١(، بدائع الصنائع: ينظر) ١(

، )٤/٣٨١(، وحتفة احملتاج، )٢/٢٥٥(، شرح احمللي على املنهاج مع حاشييت قليويب وعمرية: ينظر) ٢(

  ).٢/٢٠١(، ومغين احملتاج

  ).٤/٤٢٥(، واإلنصاف، )٢٥٦-٦/٢٥٤(، ابن قدامة، املغين: ينظر) ٣(

  ).٤/٤٣٤(، ومواهب اجلليل ،)٤/٤٣٤(، التاج واإلكليل: ينظر) ٤(

  ).٤/٤٣٤(، ومواهب اجلليل، )٤/٤٣٤(، التاج واإلكليل: ينظر) ٥(

  ).٤/٤٢٥(، واإلنصاف، )٢٥٦- ٦/٢٥٤(، ابن قدامة، املغين) ٦(

  ).٢٥٦- ٦/٢٥٤(، ابن قدامة، املغين) ٧(

  ).٢٥٣-٦/٢٥٢(، املرجع السابق) ٨(

  ).٢/٦٠(، مغين احملتاج) ٩(

  ).٢٥٣-٦/٢٥٢(،ابن قدامة، املغين) ١٠(

  ).٢٥٣-٦/٢٥٢(، املرجع السابق) ١١(



  

فما كان منه متعلقا بسالمة املبيع من العيوب املصنعية والفنية فإنه ، يقبل الضمان التجاري كال التخرجيني

، وما كان منه متعلقا بصالحية املبيع، خيرج على ضمان العيب الذي ال يعلم إال بالتجربة واالستعالم

فإنه خيرج على ضمان العيب احلادث عند املشتري املستند إىل سبب سابق؛ ألن عدم  ،وقيامه بالعمل

  ).١(صالحيته ناشئ عن عدم إتقان الصنعة

  :حكم الضمان التجاري

  :وذلك ملا يلي، جائز شرعاً وال حمذور فيه، واهللا أعلم، الضمان التجاري فيما يظهر

  .وال دليل مينع من جواز الضمان التجاري، املنعاألصل يف املعامالت اإلباحة حىت يرد دليل : أوال

وإتقاا ، الضمان التجاري فيه معىن التوثيق لطمأنة املشتري بأن البائع مسؤول عن جودة سلعته: ثانيا

  .وقيامها مبا اشتريت من أجله

رف على فاملستهلك حباجة إىل التع، احلاجة داعية إليه خاصة مع هذا التنوع يف املنتجات والسلع: ثالثا

خصائص السلع والتأكد من عدم العيب فيها وهذا متعذر وقت الشراء لعدم اإلمكانات الفنية الالزمة 

  .وكثري من عيوب السلع دقيقة التركيب ال تظهر إال عند االستعمال الفعلي للسلعة، للقيام بذلك

وبالتايل ، ودة منتجااهذا الضمان حيمل الشركات واملؤسسات املنتجة على إتقان عملها ورفع ج: رابعا

  ).٢(حيقق مصلحة عامة للمجتمع

  :وجه تطبيق القاعدة على هذه املسألة

ضمان البائع لسلعه بعد انتقاهلا إىل أيدي املشترين مشتمل على الغرر؛ وذلك ألن العيب قد يظهر يف 

أو ، ن البائعإال أن هذا الغرر يسري؛ أل، مدة الضمان فريد املشتري السلع وقد ال يظهر فال يردها

، ال يضمن السلع إال خالل املدة اليت يغلب على الظن سالمتها فيها وعدم ظهور العيب فيها، الصانع

السيما مع احلاجة الداعية إىل هذا النوع من الضمان واملصاحل اليت ، فيكون هذا الغرر يسرياً مغتفراً

  .واهللا أعلم وأحكم، حيققها

  .شتملة على غرر يسريعقود الصيانة امل: املبحث السادس

__________  

  ).٢٦٦(ص ، احلوافز التجارية التسويقية) ١(

  ).٢٦٧-٢٦٦(ص ، املرجع السابق: ينظر) ٢(

  
  

  :تعريف الصيانة

قام : أي، صان الفرس: يقال. مبعىن احلفظ والوقاية، وصيانةً، صوناً، يصون، الصيانة لغة مصدر صان

، وصان الشيَء إذا حفظه يف مكان أمني. وجع يف حافرهواتقى املشي من حفا أو ، على طرف حافره



  ).١(وصان عرضه إذا وقاه مما يعيبه

جمموعة األعمال الالزمة لبقاء عني على احلالة اليت تصلح فيها ألداء : "أما الصيانة يف االصطالح فهي

، )٣(ومسى الفقهاء اإلصالحات اليت جتري لبعض األعيان باملرمة). ٢"(األعمال املرادة منها

  .ومل يستعملوا مصطلح الصيانة، )٤(والعمارة

  :أنواع الصيانة

مبعىن أن الصائن يكشف على الشيء املصون بشكل دوري؛ ، صيانة وقائية أو دورية: النوع األول

واكتشاف ما ميكن أن يؤدي إىل خلل وضبطه ، لتحقق من سالمته وتأكد من أنه يعمل بصورة صحيحة

  ).٥(وتغيري بعض األجزاء اليت تستهلك سريعا، اآلالت بالوقود والزيوت مثل تزويد، مبا يقلل وقوعه

وقد يضاف إليه إبدال ، مبعىن أن الصائن يقوم بإصالح عطل فين غري متوقع، صيانة طارئة: النوع الثاين

  ).٦(القطع التالفة

  :التكييف الفقهي لعقد الصيانة

كما ، فإن كانت الصيانة تابعةً لعقد آخر، عاً لعقد آخرأو تاب، الصيانة بنوعيها إما أن تكون عقداً مستقالً

فهي شرط يف العقد وليست مجعا بني عقدين ألا بدون عوض ، لو اشترى سيارة والتزم البائع بصيانتها

بدليل ما لو تنازل املشتري عنها مل حيسمها البائع من قيمة ، والعوض املبذول للعني املبيعة ال يشملها

  ).٧(العني

__________  

واملعجم ، )٣٣٢(ص ، وخمتار الصحاح، )ص و ن(مادة ، )١٣/٣٠٨(، لسان العرب: ينظر) ١(

  ).٥٣٠(ص ، الوسيط

  ).٣٣١(ص ، نقال من عقد املقاولة لعبد الرمحن العايد، )٢٧٩(ص ، معجم لغة الفقاء) ٢(

  ).١١/٥٠٩(، واملدونة، )١٦/٣٤(، املبسوط: ينظر) ٣(

  ).٢/٤٠٤(، وأسىن املطالب، )٥/١٢٢(، كنز الدقائقتبيني احلقائق شرح : ينظر) ٤(

  ).٣٣٢(ص ، عقد املقاولة لعبد الرمحن العايد: ينظر) ٥(

  ).٣٣٢(ص ، املرجع السابق: ينظر) ٦(

  ).٣٣٣(ص ، املرجع السابق: ينظر) ٧(

  
  

تعاقدا  أما إذا كانت الصيانة عقداً مستقالً فإنه يكيف على أنه إجارة واردة على عمل اإلنسان؛ فإن

وإن ، فالصيانة حينئذ إجارة األجري اخلاص، على أن رب العمل ميلك منفعة الصائن طول مدة العقد

  ).١(تعاقدا على أنه ال ميلك ذلك فهي إجارة األجري املشترك

  :حكم عقد الصيانة



  :ويتصور وقوع هذا العقد على الصور التالية، خيتلف حكم عقد الصيانة باختالف صوره

وإن وجد ، فهي حينئذ شبيهة بالضمان من البائع، أن تكون الصيانة تابعةً لعقد آخر: وىلالصورة األ

والصيانة التابعة جائزة كذلك ، وقد سبق بيان جواز الضمان يف املبحث السابق، بينهما بعض الفرق

، )٢(اوألن احلاجة داعية إليه، سواء كانت دورية أو طارئة؛ ألن األصل يف املعامالت احلل واإلباحة

  .وألنه يغتفر يف التوابع ما ال يغتفر يف األصول

، حبيث يتفق على مواعيد الصيانة وماذا تشمل من األعمال، التفقد الدوري بعقد مستقل: الصورة الثانية

فهذا العقد جائز؛ ألن ، وحنو ذلك، وإعالم رب العمل بعد كل التفقد مبا الحظ، كتنظيف األجهزة

  .ة فيه فيصح االتفاق على أجرته مقدماالعمل هنا معلوم ال جهال

  :أما إن اشتمل العقد على إبدال املتلفات فله حالتان

  .فيصح العقد لعدم اجلهالة، أن يعلم وقت إبداهلا سلفاً: احلالة األوىل

 .فال يصح العقد حينئذ جلهالة املعقود عليه، أال يعلم وقت إبداهلا سلفاً وال ميكن التنبؤ به: احلالة الثانية

وال بد لتصحيح العقد من أن يقوم رب العمل بشراء األدوات أو توكيل الصانع بشرائها وتكون قيمتها 

  ).٣(مستقلة عن األجرة

حبيث يتفق على أن يبادر الصائن إىل إصالح خلل أو ، الصيانة الطارئة بعقد مستقل: الصورة الثالثة

  :وهذه الصورة هلا حالتان، عطل كلّما حدث

__________  

  ).٣٣٧(ص ، املرجع السابق: ينظر) ١(

  ).٢٧٦-٢٧٥(ص ، احلوافز التجارية التسويقية: ينظر) ٢(

  ).٣٤٣(ص ، عقد املقاولة لعبد الرمحن العايد: ينظر) ٣(

  
  

أن يتفقا على أن يقوم الصائن بعمل اإلصالحات مث حيسب ساعات العمل مث تكون األجرة : احلالة األوىل

عقود عليه جمرد العمل أما ما حيتاج إليه من قطع غيار فيقدمه رب ويكون امل، على حسب الساعات

  .فهذا العقد صحيح الشتماله على عمل معلوم ال جهالة فيه، العمل

أن يتفقا على أن يقوم الصائن بعمل اإلصالحات كلما حدث عطل مقابل مبلغ مقطوع : احلالة الثانية

  ).١(جلهالة العمل املعقود عليه فهذا العقد ال يصح؛، كسنة وحنوها، ملدة معينة

  :وجه تطبيق القاعدة على هذه املسألة

وما فيه من اجلهالة ، تبني مما سبق أن عقد الصيانة إذا كان تابعاً لعقد آخر غري مقصود بذاته فإنه يصح

عمل  أما إذا كان عقد الصيانة مستقالً فيشترط لصحته أن يكون ما يبذله الصائن من. مغتفر لكونه تابعاً

فصور عقود الصيانة . معلوماً خالياً من اجلهالة الفاحشة املفسدة للعقود، إن كانت عليه، وقطع غيار



  .اجلائزة سابقة الذكر من تطبيقات القاعدة؛ ألن ما فيها من الغرر يسري ومغتفر

  .بطاقات التخفيض املشتملة على غرر يسري: املبحث السابع

  :تعريف بطاقات التخفيض

  ).٢(يكتب عليها بيان ما تعلق عليه، وهي الرقعة الصغرية من الورق أو غريه، ع بطاقةمج: بطاقات

واملقصود به ) ٣. (وخفض الصوت غضه، من اخلفْض ضد الرفع مبعىن احلط، والتخفيض مصدر خفَّض

 أو من أسعار البيع اليت، يعطيه البائع للمشتري من سعر السلع واخلدمات السائد يف السوق، حسم: هنا

  ).٤(أو إدامة التعامل معه، يعينها املصنع لتشجيع الناس على الشراء منه

__________  

  .وما بعدها) ٣٣٩(ص ، املرجع السابق: ينظر) ١(

، واملعجم الوسيط، )٦٢(ص ، وخمتار الصحاح، )ب ط ق(مادة ، )١٠/٢١(، لسان العرب: ينظر) ٢(

  ).٦١(ص 

واملعجم ، )١٧١(ص ، وخمتار الصحاح، )خ ف ض(مادة ، )١٠/١٤٥(، لسان العرب: ينظر) ٣(

  ).٢٦٤(ص ، الوسيط

نقال من احلوافز التجارية ، )٤٢٩(ص ، معجم مصطلحات االقتصاد واملال وإدارة األعمال: ينظر) ٤(

  ).١٥٣(ص ، التسويقية

  
  

تلك البطاقات اليت مينح صاحبها حسماً من أسعار سلع وخدمات مؤسسات : "وبطاقات التخفيض هي

  ).١"(كات حمددة مدة صالحية البطاقةوشر

  :أنواع بطاقات التخفيض

وقد أفرز هذا التطور االبتكارات احلديثة يف طرق ، تشهد األسواق املالية والتجارية تطوراً كبرياً

وبطاقات ، فمنها بطاقات ختفيض مستقلة، ومن ذلك بطاقات التخفيض بأنواعها الكثرية، التسويق

ميكن تقسيم بطاقات التخفيض من حيث ، ولكن، )٢(ين النوعني أقسامولكل من هذ، ختفيض تابعة

  :مها، طريقة احلصول عليها إىل نوعني

وذلك بأن يكون إصدار هذه البطاقة مقابل رسم يدفعه من يرغب يف ، بطاقة هلا مثن: النوع األول

  .االشتراك

وهذا ما ذهبت إليه ، حمرمة بطاقات التخفيض اليت يشترط يف احلصول عليها دفع رسم: حكم هذا النوع

؛ الشتمال هذا النوع من )٣(اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء يف اململكة العربية السعودية

  :ومنها، البطاقات على عدة حماذير شرعية

وحاملها ، وال تعرف حقيقته ومقداره، إذ ال يعلم حصول املقصود من العقد، فيها جهالة وغرر كبري.١



فهي داخلة يف امليسر احملرم املذكور يف قول اهللا ، والغرم الناشئني عن املخاطرة والغرر احملض بني الغنم

 فَاجتنِبوه يا أَيها الَّذين َآمنوا إِنما الْخمر والْميِسر والْأَنصاب والْأَزلَام رِجس من عملِ الشيطَان{ : تعاىل

عن بيع  -صلى اهللا عليه وسلم  - وهي داخلة أيضاً يف ي النيب ، )٤(} ) ٩٠(لحونَ لَعلَّكُم تفْ

  ).٥(الغرر

__________  

  ).١٥٥(ص ، احلوافز التجارية التسويقية) ١(

  ).١٥٩-١٥٥(ص ، املرجع السابق) ٢(

  ).١٨-١٤/٦(، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء) ٣(

  ).٩٠(ية اآل، سورة املائدة) ٤(

  ).٥٤(ص ، سبق خترجيه) ٥(

  
  

فالتخفيضات اليت يوعد ا املستهلك ، يف هذه املعاملة أكل للمال بالباطل ملا فيها من تغرير وخداع.٢

ولَا تأْكُلُوا { : وقال، واهللا تعاىل قد ى عن أكل أموال الناس بالباطل، غالباً ما تكون ومهيةً غري حقيقية

نيب الَكُموأَمعت متأَناسِ بِالْإِثْمِ والِ النوأَم نأْكُلُوا فَرِيقًا متكَّامِ لا إِلَى الْحلُوا بِهدتلِ واطبِالْب ونَ كُملَم

)١(} ) ١٨٨.(  

، وما كان سبباً للنزاع والبغضاء جيب منعه، هذه املعامالت كثرياً ما تكون سبباً للنزاعات بني أطرافها.٣

ن إِنما يرِيد الشيطَانُ أَنْ يوقع بينكُم الْعداوةَ والْبغضاَء في الْخمرِ والْميِسرِ ويصدكُم ع{ : اىلكما قال تع

  ).٢(} ) ٩١(ذكْرِ اللَّه وعنِ الصلَاة فَهلْ أَنتم منتهونَ 

كالبطاقات اليت متنح ملن بلغ قدراً ، هذه البطاقة جماناً وذلك بأن يكون إصدار، بطاقة جمانية: النوع الثاين

وبطاقات التخفيض اليت تكون تابعةً إلصدار إحدى ، معينا من مثن املشتريات خالل فترة زمنية معينة

  .البطاقات التجارية من باب املرغبات واملزايا يف البطاقة األصلية

واألصل يف املعامالت احلل ، ال حمذور فيها هذه البطاقات التخفيضية جائزة؛ إذ: حكم هذا النوع

وقد ذهبت اللجنة الدائمة ، وليس هناك ما مينع من هذه البطاقات، واإلباحة ما مل يقم دليل املنع

  ).٣(للبحوث العلمية واإلفتاء يف اململكة العربية السعودية إىل إباحة هذا النوع من البطاقات التخفيضية

  :ملسألةوجه تطبيق القاعدة على هذه ا

__________  

  ).١٨٨(اآلية ، سورة البقرة) ١(

-١٤/٦(، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء: وينظر، )٩١(اآلية ، سورة املائدة) ٢(



  ).١٨٠- ١٧٧(ص ، واحلوافز التجارية التسويقية، )١٨

  ).١٨٤-١٨٣(ص ، احلوافز التجارية التسويقية: ينظر) ٣(

  
  

وذلك ألن النوع األول من ، أن هذه املسألة ليست من تطبيقات القاعدة، علمواهللا أ، الذي يظهر

حمرم شرعاً والغرر فيه فاحش فال يغتفر وال ، أي ما يشترط يف حتصيله دفع رسم، البطاقات التخفيضية

غتفراً فهو جائز؛ ال لكون الغرر فيه يسرياً م، أي البطاقات اليت تعطى جماناً، وأما النوع الثاين. يعفى عنه

فهي من عقود التربعات اليت يعفى عن الغرر فيها ولو مل يكن ، وإمنا لكون هذه البطاقة هبةً من البائع

  ).١(يسرياً على املختار من أقوال أهل العلم

ويتصور كون هذه املسألة من تطبيقات القاعدة ما لو كان رسم االشتراك شيئاً يسرياً حبيث تباع بسعر 

  .واهللا أعلم، يسرياً ومغتفراً، إذا قلنا جبوازها، نئذرمزي فيكون الغرر حي

__________  

بداية : وينظر، واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رمحهما اهللا، وهو مذهب املالكية) ١(

ابن ، وجمموع الفتاوى، )٦/٥١(، ومواهب اجلليل، )٦/٥١(، والتاج واإلكليل، )٢/٣٢٩(، اتهد

  ).٧/١٣٣(، واإلنصاف، )١/٣٨٢(، وإعالم املوقعني، )٢٧١-٣١/٢٧٠(، تيمية

  
  

  اخلامتة

أمحد اهللا سبحانه وتعاىل على ما أمتّ به علي من النعم وأصلِّي وأسلِّم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه 

  :أما بعد، أمجعني

  :ففي ختام هذه الدراسة املتواضعة أشري إىل أهم نتائج البحث

إال إذا توفرت الشروط وانتفت املوانع، وقد جرت العادة ، باتفاق العلماء، ة ليست كليةالقاعدة الفقهي

أالّ تذكر الشروط واملوانع يف نص القاعدة، فمن نظر إىل القاعدة جمردة عن الشروط واملوانع جزم 

  .بكوا أغلبية، ومن راعى تلك الشروط واملوانع وإن مل تذكر يف نص القاعدة اعتربها كلية

  .لقواعد الفقهية ذات أمهية بالغة ال يستغين عنها فقيها

تشبه القاعدة الفقهية القاعدة األصولية لكون كل منهما قضية كلية متعلقة باألحكام الشرعية، فالقاعدة 

الفقهية تفيد يف معرفة أحكام أفعال املكلفني والقاعدة األصولية تفيد يف استنبات األحكام من أدلتها، 

فموضوع القاعدة األصولية األدلة الشرعية ، بني القاعدة األصولية والفقهية هو موضوع وأهم ما يفرق

  .وموضوع القاعدة الفقهية فعل املكلف

إذا كان الشيء يسرياً حقرياً مما يتغابن الناس مبثله وال يسلمون منه : املعىن اإلمجايل لقاعدة اليسري مغتفر



ليه وإمنا يتجاوز عنه ويتسامح فيه وال يعامل معاملة الكثري وإمنا غالبا فإنه مغفور ومعفو عنه وال يلتفت إ

  .واليسري يف حكم املعدوم، العربة باألغلب

اليسري يف كل شيء حبسبه، واملرجع يف ذلك إىل العرف، فما عده العرف يسرياً فهو يسري وما عده 

  .فاحشا فهو فاحش، ألن ما مل يرد الشرع بتحديده فإنه حيدد بالعرف

سري ال يغتفر على اإلطالق وإمنا يغتفر يف حاالت معينة، كاليسري الذي يشق التحرز منه، والذي ال الي

  .أثر له لكونه مستهلكا يف غريه؛ واليسري الذي دلت النصوص على اغتفاره للحاجة

بار ؛ ألن اعت"املشقة جتلب التيسري: "قاعدة اليسري مغتفر تدخل يف مجلة القواعد التابعة لقاعدة كربى

  .اليسري وعدم التسامح فيه يؤدي إىل املشقة ووقوع الناس يف ضيق وحرج

  
  

من الفقهاء من عرف البيع مبعناه العام الذي يشمل مبادلة مال مبال على أي وجه كان، ومشل البيع 

الصحيح والفاسد، ومنهم من قصد بتعريفه البيع الصحيح مميزا له عن غريه من وجوه املبادلة كاإلجارة 

  .لنكاح وهبة الثواب وحنو ذلكوا

  .مغتفر باتفاق الفقهاء، الذي ال يشعر بإعراض العاقد عن القبول، الفصل اليسري بني اإلجياب والقبول

البيع بالتعاطي من تطبيقات قاعدة اليسري مغتفر عند من يرى عدم صحة البيع بالتعاطي يف النفائس 

وليست من تطبيقات القاعدة على ، يتسامح فيه ويغتفرويرى صحته يف احملقرات؛ ألن الشيء احلقري مما 

وعلى قول من مينعه فيهما إذ ال فرق عندهم بني احلقري ، قول من جييز البيع بالتعاطي يف النفيس واحلقري

  .والنفيس

تأخري رأس مال السلم عن جملس العقد لزمن يسري من تطبيقات القاعدة ألن العلماء املالكية ومن أخذ 

مع أن األصل عدم التأخري لنهي ، زوا أن يؤخر رأس مال السلم إىل ثالثة أيام عن جملس العقدبقوهلم أجا

  .عن بيع الدين بالدين ولكن املالكية تساحموا يف ذلك واعتربوا هذه الفترة أمرا يسريا مغتفراً

األشياء ويستثىن من ذلك تصرفه يف ، ال يصح تصرف الصيب املميز بالبيع والشراء إال بإجازة الويل

فال يقف على إجازة الويل خلفة هذه األشياء وقلة ماليتها وعدم الغنب فيها واحلاجة إىل التسامح ، اليسرية

  .وألن اليسري معفو عنه يف الشريعة، فيها

ال جيوز بيع ما ال يقدر على تسليمه؛ ملا فيه من الغرر وعدم حتقيق املقصود من البيع وهو التصرف يف 

، وقد تكون كلفة التسليم يسرية، ب التسليم مشقة وكلفة فال جيوز البيع عند اجلمهوروقد يتطل، املبيع

  .فيجوز البيع ألن هذه املشقة مما يغتفر وال متنع من صحة البيع، كما لو كان الطائر يف برج صغري

  
  



ن قيمته أو بيع الغرر؛ الحتمال أن يباع الشيء بأكثر م، البيع الذي يكون املبيع أو الثمن فيه جمهوالً

وبيع اجلزاف والبيع بسعر السوق من ، ولكن بيع ما يكمن يف األرض، وبيع الغرر منهي عنه، بأقل

فإذا أصبحت يسرية كانت ، أنواع البيوع اليت ضبطها العلماء بالشروط لتصبح اجلهالة فيها يسرية

  .مغتفرة تيسرياً على الناس وتلبية حلاجام

، ومىت وجد املبيع حباله لزم البيع، عند مجاهري العلماء بشرط أالّ يتغري املبيعالبيع بالرؤية املتقدمة جائز 

ال ، وكما أن العيب اليسري مغتفر، ألن ذلك كحدوث العيب؛ وإن كان ناقصا ثبت اخليار للمشتري

  .فكذلك التغري يف املبيع يغتفر ويعفى عنه إذا كان يسرياً، يثبت به اخليار

، بدليل فعل ابن عمر رضي اهللا عنهما، قطع اخليار ولو كانت يسرية كمشي هنيةالفرقة بني املتعاقدين ت

  .ويغتفر ما هو أقلّ من ذلك كجعل حاجز من ستر وحنوه بني البائع واملشتري

كاهلواء ال بد أن يرمي بعض ، ما تلف من الثمار مما جرت العادة بتلف مثله وما ال ميكن التحرز منه

شرع وضعها وال يكون من ضمان البائع باتفاق العلماء؛ ألن اليسري مغتفر وال ال يعترب جائحة ي، الثمرة

  .يلتفت إليه

ولو ثبت اخليار بالغنب اليسري ألدى ذلك إىل ، الغنب الذي يوجب اخليار هو الغنب الفاحش دون يسريه

نب يف شيء يسري فالغ، حرج ومشقة وملا استقام أحوال الناس يف بيعهم وشرائهم إذ ال ميكن االحتراز منه

  .مما يتغابن الناس مبثله ومما ال غىن عنه مغتفر وال يثبت به اخليار

، معفو عنه باتفاق العلماء، كسقي الدابة وحنوه، االستخدام اليسري للمبيع بعد العلم بالعيب لصاحل املبيع

عن االستخدام يعفى ، وعلى القول املختار، كركوب السيارة، وكذلك االستخدام الذي ال بد منه للرد

  .اليسري ولو كان حلاجة املشتري فال يبطل اخليار؛ ألنه ال يدل على الرضا

  
  

إالّ أن اخلالف واقع بني ، بيع املال الربوي بغري جنسه ومعه من جنسه شيء يسري غري مقصود جائز

لة مذهب وأوسع املذاهب يف هذه املسأ، العلماء يف قدر اليسري الذي يغتفر وال مينع من جواز البيع

وأضيق املذاهب ، األحناف حيث يكفي عندهم أن يكون املال الربوي املنفرد أكثر من الذي معه غريه

يف هذه املسألة مذهب الشافعية حيث اشترطوا أن يكون املال الربوي التابع يسرياً جداً حبيث لو أفرد ملا 

  .بقيت له قيمة

ال يقدح يف املماثلة املطلوبة عند بيع الربوي ، ةكتراب يف حنط، اليسري الذي ال يؤثر يف وزن أو كيل

وإن كان اليسر مؤثراً يف وزن أو كيل فال يغتفر عند الشافعية ، وهو مغتفر باتفاق العلماء، جبنسه

  .واحلنابلة ويغتفر عند احلنفية واملالكية عند توفر الشروط

والتفاضل عند بيع . ليه باتفاقالتفاضل اليسري الذي ال يؤثر يف معيار شرعي معفو عنه وال يلتفت إ

  .إذا كان يسرياً، على الرواية، وعند املالكية، القليل من املال الربوي جبنسه مغتفر عند احلنفية



  .املفارقة اليسرية متنع من صحة الصرف وال تغتفر

  .ال جيوز اشتراط املنفعة يف القرض ولو كانت يسرية

وما فيها من ، يسرية مستهلكة من األعيان احملرمة طاهرة املواد الغذائية واألدوية املشتملة على نسب

  .احملرم مغتفر

  .ال جيوز تداول أسهم الشركات املختلطة على األرجح من قويل أهل العلم

  .املسابقات التجارية جائزة عند توفر الشروط اليت تقلل الغرر وتصريه يسريا مغتفراً

نه مغتفر يف التأمني التعاوين ألنه من عقود التربعات اليت الغرر الذي يشتمل عليه التأمني ليس يسرياً ولك

إال أن ، أما التأمني التجاري فليس من عقود التربعات فال يعفى عن الغرر فيه. يعفى عن الغرر فيها

  .وفق قاعدة الغرر، أو مما تدعو إليه احلاجة، يكون تابعا غري مقصود أصالة

أو ، وما اشتمل عليه من الغرر يسري ومغتفر؛ ألن البائع، هالضمان التجاري جائز شرعاً وال حمذور في

  .ال يضمن السلع إال خالل املدة اليت يغلب على الظن سالمتها فيها، الصانع

  
  

وإن كان عقد ، إن كان عقد الصيانة تابعاً لعقد آخر فإنه يصح وما فيه من اجلهالة مغتفر لكونه تابعا

معلوما ، إن كانت عليه، ما يبذله الصائن من عمل وقطع غيار الصيانة مستقال فيشترط لصحته أن يكون

  .وهذه الشروط جتعل الغرر يسريا فيغتفر، خاليا من اجلهالة الفاحشة املفسدة للعقود

وأما . البطاقات التخفيضية اليت يشترط يف حتصيلها دفع رسم حمرمة شرعاً والغرر فيها فاحش فال يغتفر

ي جائزة شرعاً؛ ال لكون الغرر فيها يسرياً مغتفراً وإمنا لكون هذه البطاقات فه، البطاقات اليت تعطى جمانا

  .فهي من عقود التربعات اليت يعفى عن الغرر فيها ولو كان فاحشاً، هبةً من البائع

أسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن جيعله خالصاً لوجهه الكرمي وأن ينفع به وأن يغفر يل ، هذا ما تيسر كتابته

  .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني، صلّى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلّمو، خطيئيت
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  فهرس األعالم

  ٹڑالصفحةڑاألعالم املترجم هلم

  )؟٥٤٣ت (أبو بكر حممد بن عبد اهللا : ابن العريبڑ

  )؟١٩١ت (عبد الرمحن العتقي : ابن القاسم املالكي

  )؟٣١٨ت (حممد بن إبراهيم : ابن املنذر

  )؟٩٧٢ت (، أبو بكر حممد بن أمحد الفتوحي: النجارابن 



  )؟١٤٢٠ت (، عبد العزيز بن عبد اهللا: ابن باز

  )؟٧٢٨ت (، أبو العباس تقي الدين: ابن تيمية

  )؟٨٥٢ت (أبو الفضل شهاب الدين العسقالين، : ابن حجر

  )؟٤٥٦ت (، أبو حممد علي بن أمحد الظاهري: ابن حزم

  )؟٧٩٥ت (د الرمحن بن شهاب الدين أبو الفرج عب: ابن رجب

  )؟٥٩٥ت (، أبو الوليد حممد بن أمحد: ابن رشد

  )؟٦٨ت (، عبد اهللا بن العباس بن عبد املطلب: ابن عباس

  )؟١٤٢١ت (، أبو عبد اهللا حممد بن صاحل: ابن عثيمني

  )؟٧٣ت (، عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب: ابن عمر

  )؟٣٠٩ت (رس القزويين، أبو احلسني أمحد بن فا: ابن فارس

  )؟٦٢٠ت (، موفق الدين عبد اهللا بن قدامة: ابن قدامة

  )؟٧٥١ت (، أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر: ابن القيم

  )؟٧٧٤ت (عماد الدين أبو الفداء إمساعيل بن عمر : ابن كثري

  
  

  )؟٢٣ت (، أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن مسعود: ابن مسعود

  )؟٥٧ت (، محن بن صخر الدوسيعبد الر: أبو هريرة

  )؟٢٠٤ت (، عمرو بن عبد العزيز بن داود: أشهب

  )؟٩١ت (، أبو محزة بن النضر اخلزرجي: أنس بن مالك

  )؟٧٩١ت (، مسعود بن عمر بن عبد اهللا سعد الدين: التفتازاين

  )؟٨١٦ت (أبو احلسن علي بن حممد بن علي احلسيين، : اجلرجاين

  )الصحايب(، رو بن عطية اخلزرجيبن عم: حبان بن منقذ

  )؟١٠٩٨ت (بشهاب الدين أبو العباس أمحد بن حممد : احلموي

  )؟١٤٢٠ت (، مصطفى أمحد: الزرقا

  )؟٤٨٣ت (، أبو بكر حممد بن أمحد: السرخسي

  )؟٣٣ت (، أبو عبد اهللا ابن اإلسالم: سلمان الفارسي

  )؟٩١١ت (جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر : السيوطي

  )؟٧٤٧ت (، عبيد اهللا بن مسعود البخاري: صدر الشريعة

  )؟٦٨٤ت (، شهاب الدين أمحد بن إدريس: القرايف

  )؟٥٨٧ت (، أبو بكر بن مسعود عالء الدين: الكاساين



  )؟٨٦٤ت (، جالل الدين حممد بن أمحد بن حممد: احمللي

  )؟١٨٩ت (، أبو عبد اهللا الشيباين: حممد بن احلسن

  )؟١٧ت (، أبو عبد الرمحن بن عمرو اخلزرجي: بلمعاذ بن ج

  ٧٨ڑ)؟٧٥٨ت (أبو عبد اهللا حممد بن حممد التلمساين، : املقري
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٩٥  

٢٩  

١٦  

  فهرس املراجع واملصادر

الطبعة ، األردن، دار النفائس، زائد نواف عواد الدويري،  باب الطهارةأثر املستجدات الطبية يف.١

  .؟١٤٢٧، األوىل

أبو محاد صغري أمحد بن حممد . د: حتقيق، )؟٣١٨ت (، اإلمجاع أليب بكر بن املنذر النيسابوري.٢

  .؟١٤٢٤، الطبعة الثانية، الرياض، دار عامل الكتب، حنيف

حممد الصادق : حتقيق، )؟٣٧٠ت (ازي اجلصاص أبو بكر، أحكام القرآن أمحد بن علي الر.٣

  .؟١٤٠٥، بريوت، دار إحياء التراث العريب، قمحاوي

، حممد عبد القادر عطا: حتقيق، )؟٥٤٣ت (أحكام القرآن، أبو بكر حممد بن عبد اهللا ابن العريب، .٤

  .لبنان، دار الفكر للطباعة والنشر

  
  

-بريوت، املكتب اإلسالمي، حممد ناصر الدين األلباين، منار السبيلإرواء الغليل يف ختريج أحاديث .٥

  .؟١٤٠٥، الطبعة الثانية، دمشق

، الطبعة األوىل، الرياض، مكتبة ملك فهد، صاحل بن مقبل العصيمي التميمي، األسهم املختلطة.٦

  .؟١٤٢٧

دار ابن اجلوزي ، ليلالدكتور أمحد بن حممد اخل، األسهم والسندات وأحكامها يف الفقه اإلسالمي.٧

  .اململكة العربية السعودية؟، ١٤٢٧، الطبعة الثانية

اململكة العربية ، دار ابن اجلوزية، للدكتور أمحد بن حممد اخلليل، األسهم والسندات وأحكامها.٨

  .؟١٤٢٧، الطبعة الثانية، السعودية

، بريوت، دار الكتب العلمية ،)؟٩١١ت (األشباه والنظائر، عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، .٩

  .؟١٤٠٣، الطبعة األوىل



علي حممد : حتقيق، )؟٨٥٢ت (، أمحد بن علي بن حجر العسقالين، اإلصابة يف متييز الصحابة.١٠

  .؟١٤١٢، الطبعة األوىل، بريوت، دار اجليل، البجاوي

بشري حممد : حتقيق، )؟٧٥١ت (، مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن القيم اجلوزية، إعالم املوقعني.١١

  .؟١٤٢١، الطبعة األوىل، دمشق، مكتبة دار البيان، عيون

، بريوت، دار العلم للماليني، )؟١٣٩٦ت (، خري الدين بن حممود الزركلي الدمشقي، األعالم.١٢

  .م ١٩٨٠، الطبعة اخلامسة

، الثانية: الطبعة، بريوت، دار املعرفة، )؟٢٠٤ت (حممد بن إدريس الشافعي أبو عبد اهللا، ، األم.١٣

  .؟١٣٩٣

: حتقيق، )؟٢٢٠ت (األمايل يف آثار الصحابة للحافظ الصنعاين، عبد الرزاق بن مهام الصنعاين، .١٤

  .القاهرة، مكتبة القرآن، جمدي السيد إبراهيم

ار د، مجانة حممد عبد الرزاق أبو زيد، االنتفاع باألعيان احملرمة من األطعمة واألشربة واأللبسة.١٥

  .؟١٤٢٥، الطبعة األوىل، األردن، النفائس

اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، علي بن سليمان .١٦

  .بريوت، دار إحياء التراث العريب، حممد حامد الفقي: حتقيق، )؟٨٨٥ت (املرداوي أبو احلسن، 

  
  

: دار النشر، )؟٩٧٠ت (الدين ابن جنيم احلنفي،  زين: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، تأليف.١٧

  .الثانية: بريوت، الطبعة، دار املعرفة

، دار الكتاب العريب، )؟٥٨٧ت (بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، عالء الدين الكاساين، .١٨

  .م١٩٨٢، الثانية: الطبعة، بريوت

دار ، )؟٥٩٥ت (رشد القرطيب أبو الوليد،  بداية اتهد واية املقتصد، حممد بن أمحد بن حممد بن.١٩

  .؟١٤٠٥، الطبعة السابعة، لبنان-بريوت، دار املعرفة: النشر

: حتقيق، )؟١٢٠٥ت (حممد مرتضى احلسيين الزبيدي، : تاج العروس من جواهر القاموس، تأليف.٢٠

  .دار اهلداية، جمموعة من احملققني

٨٩٧ت (وسف بن أيب القاسم العبدري أبو عبد اهللا، التاج واإلكليل ملختصر خليل، حممد بن ي.٢١

  .؟١٣٩٨، الثانية: الطبعة، بريوت، دار الفكر، )؟

مطبعة ، زكريا علي يوسف: الناشر، )؟٤٣٠ت (لعبيد اهللا بن عمر الدبوسي، ، تأسيس النظر.٢٢

  .القاهرة، اإلمام

وامشه ، )؟٧٤٣ت (، لعيفخر الدين عثمان بن علي الزي، تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق.٢٣

  .؟١٤١٣، الطبعة األوىل، دار الكتاب اإلسالمي، حاشية شهاب الدين الشليب



دار إحياء ، )؟٩٧٤ت (، شهاب الدين أحم بن حممد بن حجر اهليتمي، حتفة احملتاج بشرح املنهاج.٢٤

  .التراث العريب

البحث ، ة، لعبد الرمحن بن أمحد اجلاسرالتطبيقات الفقهية لقاعدة اليسري مغتفر يف الطهارة والصال.٢٥

  .املعهد العايل للقضاء جبامعة اإلمام حممد بن سعد اإلسالمية، التكميلي لنيل درجة املاجستري

إبراهيم : حتقيق، دار الكتاب العريب، )؟٨١٦ت (التعريفات، علي بن حممد بن علي اجلرجاين، .٢٦

  .؟١٤٠٥، الطبعة األوىل، بريوت، األبياري

، مكتبة دار الفيحاء، )؟٧٧٤ت (، تفسري القرآن العظيم، عماد الدين أبو الفداء إمساعيل ابن كثري.٢٧

  .؟١٤١٨، الطبعة الثانية، الرياض، ودار السالم، دمشق

  
  

٨٥٢ت (، تلخيص احلبري يف أحاديث الرافعي الكبري، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين.٢٨

  .؟١٣٨٤، املدينة املنورة، م اليماين املدينعبد اهللا هاش: حتقيق، )؟

: التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب النمري، حتقيق.٢٩

 -وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية ، حممد عبد الكبري البكري، مصطفى بن أمحد العلوي 

  .؟١٣٨٧، املغرب

دار ، حممد عوض مرعب: حتقيق، )؟٣٧٠ت (أبو منصور حممد بن أمحد األزهري، ، غةذيب الل.٣٠

  .م٢٠٠١األوىل، : الطبعة، بريوت، إحياء التراث العريب

؟، ٢٧٩املتوىف ، )؟٢٧٩ت (، أليب عيسى حممد بن عيسى بن سورة الترمذي، جامع الترمذي.٣١

  .؟١٤١٩: سنة، الرياض، الطبعة األوىل، لدوليةبيت األفكار ا، فريق بيت األفكار الدولية: اعتىن به

دار ، )؟٦٧١ت (أبو عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب، : اجلامع ألحكام القرآن، تأليف.٣٢

  .القاهرة، دار الشعب: النشر

، ارشركة الراجحي املصرفية لالستثم، مجهرة القواعد الفقهية يف املعامالت املالية، لعلي أمحد الندوي.٣٣

  .اموعة الشرعية

، الرياض، مكتبة الرشد، الدكتور أمحد بن حممد بن إبراهيم البديدي، جهود الشيخ ابن عثيمني.٣٤

  .؟١٤٢٨، الطبعة الثانية

حممد عليش : حتقيق، )؟١٢٣٠ت (حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، حممد عرفة الدسوقي،.٣٥

  .بريوت، دار الفكر: دار النشر

دار ، )؟١٢٤١ت (، أمحد بن حممد اخللويت الشهري بالصاوي، صاوي على الشرح الصغريحاشية ال.٣٦

  .دار املعارف: النشر

، )؟١١٨٩ت (حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباين، علي الصعيدي العدوي املالكي، .٣٧



  .هـ ١٤١٢، بريوت، دار الفكر، يوسف الشيخ حممد البقاعي: حتقيق

/ لبنان، دار الكتب العلمية، )؟١٢٥٠ت (على مجع اجلوامع، حسن العطار،  حاشية العطار.٣٨

  .هـ١٤٢٠، األوىل: الطبعة، بريوت

  
  

حاشية رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبصار فقه أبو حنيفة، حممد أمني بن عمر الشهري .٣٩

  .هـ١٤٢١، بريوت، دار الفكر للطباعة والنشر، )؟١٢٥٢ت (بابن عابدين، 

حاشيتا قليويب وعمرية على شرح جالل الدين احمللي على منهاج الطالبني، شهاب الدين أمحد بن .٤٠

مكتب البحوث : حتقيق،)؟٩٥٧ت (وأمحد الربلسي عمرية، ، )؟١٠٧٠ت (، أمحد بن سالمة القليويب

  .هـ١٤١٩الطبعة األوىل، ، بريوت-لبنان، دار الفكر، والدراسات

الطبعة ، دار ابن اجلوزي، الدكتور خالد بن عبد اهللا بن حممد املصلح، ة التسويقيةاحلوافز التجاري.٤١

  .؟١٤٢٦، الثانية

الدكتور يوسف بن عبد اهللا ، اخلدمات االستثمارية يف املصارف وأحكامها يف الفقه اإلسالمي.٤٢

  .؟١٤٢٥، الطبعة األوىل، دار ابن اجلوزي، الشبيلي

، دار الصادر، خمتصر خليل وامشه حاشية الشيخ علي العدويعلى ، )؟١١٠١ت (، اخلرشي.٤٣

  .بريوت

: تعريب: حتقيق، دار الكتب العلمية، )؟١٣٥٢ت (درر احلكام شرح جملة األحكام، علي حيدر، .٤٤

  .بريوت-لبنان، احملامي فهمي احلسيين

، حممد عبد املعيد ضان: قالدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، احلافظ ابن حجر العسقالين، حتقي.٤٥

  .هـ١٣٩٢الثانية، : الطبعة، اهلند-صيدر آباد، جملس دائرة املعارف العثمانية

الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب، إبراهيم بن علي بن حممد بن فرحون اليعمري .٤٦

  .بريوت، املالكي، دار الكتب العلمية

الطبعة ، الرياض،  بن عبد اهللا بن محيد، مكتبة العبيكانصاحل، رفع احلرج يف الشريعة اإلسالمية.٤٧

  .؟١٤٢٤، األوىل

حممد صبحي : حتقيق، حممد بن إمساعيل األمري الصنعاين، سبل السالم املوصلة إىل بلوغ املرام.٤٨

  .؟١٤٢٣، الطبعة الثالثة، دار ابن اجلوزي، حالق

، مكتبة املعارف، مد ناصر الدين األلباينحم، سلسلة األحاديث الضعيفة وأثرها السيئ يف األمة.٤٩

  .؟١٤٢٠، الطبعة الثانية، الرياض

  
  



فريق بيت : اعتىن به، )؟٢٧٩ت (، أليب عبد اهللا حممد بن يزيد بن ماجة القزويين، سنن ابن ماجة.٥٠

  .؟١٤٢٠: سنة، الرياض، الطبعة األوىل، بيت األفكار الدولية، األفكار الدولية

فريق بيت : اعتىن به، )؟٢٧٥ت (، يب داود سليمان بن األشعث السجستاينأل، سنن أيب داود.٥١

  .؟١٤١٩: سنة، الرياض، الطبعة األوىل، بيت األفكار الدولية، األفكار الدولية

: حتقيق، )؟٤٥٨ت (سنن البيهقي الكربى، أمحد بن احلسني بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، .٥٢

  .؟١٤١٤، مكة املكرمة، دار البازمكتبة ، حممد عبد القادر عطا

فريق : اعتىن به، )؟٣٠٣ت (، أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي النسائي، سنن النسائي.٥٣

  .؟١٤٢٠: سنة، الرياض، الطبعة األوىل، بيت األفكار الدولية، بيت األفكار الدولية

، شعيب األرنؤوط: حتقيق، )؟٧٤٨ت (، مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب، سري أعالم النبالء.٥٤

  .؟١٤٢٢، الطبعة احلادية عشرة، لبنان-بريوت، مؤسسة الرسالة، وحسني األسد

ابن العماد عبد احلي بن أمحد بن حممد العكري احلنبلي، ، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب.٥٥

  .هـ١٤٠٦، الطبعة األوىل، بريوت-دمشق، دار بن كثري، حممود األرناؤوط: حتقيق

٧٩٢ت (، رح التلويح على التوضيح ملنت التنقيح يف أصول الفقه، مسعود بن عمر التفتازاينش.٥٦

  .هـ١٤١٦، بريوت، دار الكتب العلمية، زكريا عمريات: حتقيق، )؟

 ٩٧٢ت (، شرح الكوكب املنري، حممد بن أمحد بن عبد العزيز الفتوحي املعروف بابن النجار.٥٧

  ،حملمديةمطبعة السنة ا: دار النشر، )هـ

حممد بن ، شرح حدود ابن عرفة املوسوم اهلداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافية.٥٨

، دار الغرب اإلسالمي، حممد أبو األجفان والطاهر املعموري: حتقيق، )؟٨٩٤ت (قاسم الرصاع 

  .م١٩٩٣، الطبعة األوىل، لبنان-بريوت

٩٢٦ت (، زكريا بن حممد بن زكريا األنصاري، أبو حيىي، طالبشرح روض الطالب من أسىن امل.٥٩

  .املكتبة اإلسالمية لصاحبها احلج رياض الشيخ، )؟

  
  

، مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب مبصر، )؟٨٦١ت (، ابن مهام، شرح فتح القدير على اهلداية.٦٠

  .؟١٣٨٩، الطبعة األوىل

٣٢١ت (سالمة بن عبد امللك بن سلمة أبو جعفر الطحاوي، شرح معاين اآلثار، أمحد بن حممد بن .٦١

  .هـ ١٣٩٩، األوىل: الطبعة، بريوت، دار الكتب العلمية، حممد زهري النجار: حتقيق، )؟

شرح منتهى اإلرادات املسمى دقائق أويل النهى لشرح املنتهى، منصور بن يونس بن إدريس .٦٢

  .م١٩٩٦، الثانية: لطبعةا، بريوت، عامل الكتب، )؟١٠٥١ت (البهويت، 

: اعتىن به، )؟٢٥٦ت (، لإلمام احلافظ أيب عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخاري، صحيح البخاري.٦٣



  .؟١٤١٩: سنة، الطبعة األوىل، الرياض، بيت األفكار الدولية، أبو صهيب الكرمي

شرح صحيح املسمى املنهاج ، )هـ ٦٧٦ت (، صحيح مسلم بشرح اإلمام حمي الدين النووي.٦٤

  .هـ ١٤٢٥، الطبعة العاشرة، لبنان-بريوت، دار املعرفة، مسلم بن حجاج

اعتىن ، )؟٢٦١ت (، لإلمام أيب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري، صحيح مسلم.٦٥

  .؟١٤١٩: سنة، الطبعة األوىل، الرياض، بيت األفكار الدولية، أبو صهيب الكرمي: به

، الرياض، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، ناصر الدين األلباين، )هـ ٢٧٥ت (، صحيح أيب داود.٦٦

  .هـ ١٤٢١، الطبعة الثانية

منشورات جامعة اإلمام حممد بن سعود ، عبد الرمحن بن عايد بن خالد العايد، عقد املقاولة.٦٧

  .؟١٤٢٥، الطبعة األوىل، الرياض، اإلسالمية

  .دار الفكر، )هـ ٧٨٦ت (، د البابريتحممد بن حمم، العناية شرح اهلداية.٦٨

دار : دار النشر، )؟١٣٢٩ت (عون املعبود شرح سنن أيب داود، حممد مشس احلق العظيم آبادي،.٦٩

  .م١٩٩٥، الثانية: الطبعة، بريوت، الكتب العلمية

  .يةاملطبعة اليمن، )؟٩٢٦ت (، أبو حيىي زكريا األنصاري، الغرر البهية يف شرح البهجة الوردية.٧٠

الدكتور الصديق حممد األمني الضرير، الدار السودانية ، الغرر وأثره يف العقود يف الفقه اإلسالمي.٧١

  .؟١٣١٠الطبعة الثانية ، بريوت، دار اجليل، للكتب

  
  

، شرح كتاب األشباه والنظائر، )؟٦٢٦ت (، أمحد بن حممد احلموي احلنفي، غمز عيون البصائر.٧٢

األوىل، : الطبعة، بريوت-لبنان، ابن النجيم احلنفي، دار الكتب العلمية زين الدين بن إبراهيم

  .هـ١٤٠٥

فضيلة الشيخ حممد بن ، مساحة الشيخ عبد العزيز بن باز: فتاوى إسالمية ألصحاب فضيلة العلماء.٧٣

رارات إضافة إىل اللجنة الدائمة وق، فضيلة الشيخ عبد اهللا بن عبد الرمحن بن اجلربين، صاحل بن عثيمني

١٤١٣، الطبعة األوىل، الرياض، دار الوطن، حممد بن عبد العزيز املسند: مجع وترتيب، امع الفقهي

  .؟

املكتبة ، )؟٩٧٤ت (، شهاب الدين أمحد بن حممد بن حجر اهليتمي، الفتاوى الفقهية الكربى.٧٤

  .اإلسالمية

الدين أمحد بن عبد احلليم بن تيمية الفتاوى الكربى لشيخ اإلسالم ابن تيمية، أبو العباس تقي .٧٥

  .بريوت، دار املعرفة، حسني حممد خملوف: تقدمي، )؟٧٢٨ت (احلراين،

، رئاسة إدارة البحوث، أمحد بن عبد الرزاق الدويش: ترتيب، فتاوى اللجنة الدائمة واإلفتاء.٧٦

  .؟١٤١٩، الطبعة الثالثة، الرياض



ت (، م أيب حنيفة النعمان، الشيخ نظام الدين البلخيالفتاوى اهلندية يف مذهب اإلمام األعظ.٧٧

  .هـ١٤١١، دار الفكر: ومجاعة من علماء اهلند، دار النشر، )؟١٠٣٦

  .هـ ١٤٢٥، الطبعة الثالثة، دمشق، دار القلم، حممد أمحد مكي: اعتىن ا، فتاوى مصطفى الزرقا.٧٨

: حتقيق، )؟٨٥٢ت (، عسكالينفتح الباري بشرح صحيح البخاري، أمحد بن علي بن حجر ال.٧٩

، طبع على نفقة صاحب السمو امللكي األمري سلطان بن عبد العزيز آل سعود، عبد القادر شيبة احلمد

  .؟١٤٢١، الطبعة األوىل

ذيب الفروق : وامش الكتابني، )؟٦٨٤ت (، شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، الفروق.٨٠

  .بريوت، عامل الكتب، قهيةوالقواعد السنية يف األسرار الف

دار ، )؟١٤٢٠ت (، مصطفى أمحد الزرقاء، املدخل الفقهي العام، الفقه اإلسالمي يف ثوب جديد.٨١

  .الطبعة العاشرة، لبنان-بريوت، الفكر

  
  

  .؟١٤٢٧، الطبعة الثانية، دار ابن اجلوزي، حممد بن حسني اجليزاين، فقه النوازل.٨٢

وصاحل ، وعبد الرمحن بن اجلربين، وحممد بن صاحل العثيمني، العزيز بن باز لعبد، فقه وفتاوى البيوع.٨٣

  .؟١٤٢٣، الطبعة األوىل، القاهرة، دار ابن اهليثم، واللجنة الدائمة لإلفتاء، بن فوزان الفوزان

ي أمحد بن غنيم بن سامل بن مهنا النفراو: الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين، تأليف.٨٤

  .هـ ١٤١٥، بريوت، دار الفكر: دار النشر، )؟١١٢٥ت (املالكي، 

، مؤسسة الرسالة: دار النشر، )؟٨١٧ت (القاموس احمليط، حممد بن يعقوب الفريوز آبادي، .٨٥

  .بريوت

الطبعة ، جدة، مجع عبد الستار أبو غدة، قرارات وتوصيات ندوات الربكة لالقتصاد اإلسالمي.٨٦

  .؟١٤٢٢، السادس

القواعد الفقهية على املذهب احلنفي والشافعي، حملمد الزحيلي، مكتبة جامعة اإلمام حممد بن سعود .٨٧

  .اإلسالمية

  .دمشق، دار القلم، مصطفى الزرقا: تقدمي، علي أمحد الندوي، القواعد الفقهية.٨٨

الطبعة ، الرياض، القواعد الفقهية، للدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسني، مكتبة الرشد.٨٩

  .؟١٤١٨، األوىل

طه : تعليق، )؟٧٩٥ت (القواعد يف الفقه اإلسالمي، احلافظ أبو الفرج عبد الرمحن ابن رجب .٩٠

  .؟١٣٩٢، الطبعة األوىل، مكتبة الكليات األزهرية، عبد الرءوف سعد

، ابن محيدأمحد بن عبد اهللا : حتقيق، )؟٧٥٨ت (القواعد أليب عبد اهللا حممد بن حممد املقري، .٩١

  .مكة املكرمة، مركز إحياء التراث اإلسالمي، جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية



ت (ومعه تصحيح الفروع للمرداوي ، )؟٧٦٣ت (مشس الدين حممد بن مفلح ، كتاب الفروع.٩٢

لطبعة ا، لبنان-بريوت، مؤسسة الرسالة، الدكتور عبد اهللا بن عبد احملسن التركي: حتقيق، )؟٨٨٥

  .؟١٤٢٤، األوىل

٢٣٥ت (الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار، أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة الكويف، .٩٣

  .هـ ١٤٠٩األوىل، : الطبعة، الرياض، مكتبة الرشد، كمال يوسف احلوت، )؟

  
  

: حتقيق، )؟١٠٥١ت (كشاف القناع عن منت اإلقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، .٩٤

  .هـ ١٤٠٢، بريوت، دار الفكر، هالل مصيلحي مصطفى هالل

، بريوت، دار صادر، )؟٧١١ت (، حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري، لسان العرب.٩٥

  .الطبعة األوىل

وباهلامش ، )؟١٢٠١ت (، الدردير، الشرح الصغري على أقرب املسالك إىل مذهب اإلمام مالك.٩٦

١٣٩٣، مصر، دار املعارف، الدكتور مصطفى كمال وصفي: حتقيق، )؟١٢٤١ت(، حاشية الصاوي

  .؟

، )؟٨٨٤ت (املبدع يف شرح املقنع، إبراهيم بن حممد بن عبد اهللا بن مفلح احلنبلي أبو إسحاق، .٩٧

  .هـ ١٤٠٠، بريوت، املكتب اإلسالمي: دار النشر

دار : دار النشر) ؟٤٨٣ت (لسرخسي، املبسوط، مشس األئمة أبو بكر حممد بن أمحد أبو سهل ا.٩٨

  .بريوت، املعرفة

جممع األر يف شرح ملتقى األحبر، عبد الرمحن بن حممد بن سليمان الكليبويل املدعو بشيخي زاده، .٩٩

، بريوت-لبنان، دار الكتب العلمية، خرح آياته وأحاديثه خليل عمران املنصور، )؟١٠٧٨ت (

  .هـ١٤١٩األوىل، : الطبعة

دار عامل ، عبد الرمحن بن قاسم: مجع، )؟٧٢٨ت (، موع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد ابن تيميةجم.١٠٠

  .؟١٤١٢، الرياض، الكتب

٦٧٧ت (أبو زكريا حيىي بن شرف النووي، ، )؟٤٧٦ت (، اموع، شرح املهذب للشريازي.١٠١

  .؟١٤١٥، دار إحياء التراث العريب، حممد جنيب املطيعي: حتقيق، )؟

  .حفظه اهللا، اضرات يف القواعد الفقهية، صاحل بن محيدحم.١٠٢

، مؤسسة الرسالة، )؟٦٦٦ت بعد (، خمتار الصحاح، زين الدين حممد بن أيب بكر الرازي.١٠٣

  .؟١٤٢٦، الطبعة احلادية عشر، لبنان-بريوت

، دار صادر: دار النشر، )؟١٧٩ت (املدونة الكربى، مالك بن أنس بن مالك األصبحي، .١٠٤

  .بريوت



، دار ابن حزم، حسن أمحد إسرب: بعناية، )؟٤٥٦ت (ابن حزم الظاهري، ، مراتب اإلمجاع.١٠٥

  .؟١٤١٩، الطبعة األوىل، لبنان-بريوت

  
  

، بيت األفكار الدولية، أبو صهيب الكرمي: اعتىن به، )؟٢٤١ت (، مسند اإلمام أمحد بن حنبل.١٠٦

  .؟١٤٢٢: سنة، الرياض، الطبعة األوىل

ت (املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي، أمحد بن حممد بن علي املقري الفيومي، .١٠٧

  .بريوت، املكتبة العلمية: دار النشر، )؟٧٧٠

املكتب ، )هـ ١٢٤٣ت (، مصطفى السيوطي الرحيبانب، مطالب أويل النهى شرح غاية املنتهى.١٠٨

  .اإلسالمي

، األردن، دار النفائس، الدكتور حممد عثمان شبري، الفقه اإلسالمياملعامالت املالية املعاصرة يف .١٠٩

  .؟١٤٢٢، الطبعة الرابعة

  .حبث منشور يف شبكة املعلومات اإلنترنت، خالد بن علي املشيقح، املعامالت املالية املعاصرة.١١٠

، العربيةاملكتبة ، )؟١٤٠٨ت (عمر رضا كحالة ، تراجم مصنفي الكتب العربية-معجم املؤلفني.١١١

  .؟١٣٧٦، دمشق

، حممد علي النجار،حامد عبد القادر، أمحد حسن الزيات، إبراهيم مصطفى، املعجم الوسيط.١١٢

  .استانبول، املكتبة اإلسالمية

عبد السالم حممد : حتقيق، )؟٣٠٩ت (معجم مقاييس اللغة، ألب احلسني أمحد بن فارس، .١١٣

  .بريوت، دار اجليل، هارون

، دار الفكر، )؟٩٧٧ت (، تاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، حممد اخلطيب الشربيينمغين احمل.١١٤

  .بريوت

عبد الفتاح . ود، عبد اهللا بن عبد احملسن التركي. د: حتقيق، )؟٦٢٠ت (، ابن قدامة، املغين.١١٥

  .؟١٤١٩، الطبعة الرابعة، الرياض، دار عامل الكتب، حممد احللو

  .؟١٤٢٥، الطبعة األوىل، دار إمام الدعوة، الفقهية، مسلم بن ماجد الدوسري املمتع يف القواعد.١١٦

، لبنان-بريوت، ، دار الكتاب العريب)؟٤٩٤ت (اإلمام الباجي ، املنتقى شرح موطأ اإلمام مالك.١١٧

  .؟١٣٣١، الطبعة األوىل

. د: حتقيق، )؟٧٩٤ت (املنثور يف القواعد، حممد بن ادر بن عبد اهللا الزركشي أبو عبد اهللا،.١١٨

  .هـ ١٤٠٥الثانية، : الطبعة، الكويت، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، تيسري فائق أمحد حممود

  
  



ت (، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد املعروف بالشيخ عليش، منح اجلليل شرح على خمتصر خليل.١١٩

  .هـ١٤٠٩، بريوت، دار الفكر، )؟١٢٩٩

شايف بن مذكر القرشي ، زيز بن عبد اهللا بن باز يف القضايا الفقهية املستجدةمنهج الشيخ عبد الع.١٢٠

  .؟١٤٢٦، الطبعة األوىل، دار ابن اجلوزي، السبيعي

، الطبعة األوىل، دمشق، دار القلم، الدكتور نزيه محاد، املواد احملرمة والنجسة يف الغذاء والدواء.١٢١

  .؟١٤٢٥

ل، حممد بن حممد بن عبد الرمحن املغريب أبو عبد اهللا احلطاب، مواهب اجلليل لشرح خمتصر خلي.١٢٢
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  .هـ ١٣٩٩

أيب احلسن علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الرشداين : اهلداية، شرح بداية املبتدي، تأليف.١٢٨

  املكتبة اإلسالمية: دار النشر، )؟٥٩٣ت (املرغيناين، 

، مؤسسة الرسالة، الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية، الدكتور حممد صدقي بن أمحد البورنو.١٢٩
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